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Cultural 2022
Valencià

EL CASTELL
MÉS CULTURAL
Aprofitant el marc incomparable que ofereix Peníscola, el Castell un any
més ofereix una programació cultural tan variada i diversa, com a fidel
al temps, a la història que ens precedeix. Tot això queda de manifest en
una programació que pretén divulgar el valor del monument, des de
l’esbarjo per a xicotets i majors. Aprofundint en el cultural i el lúdic.
Per això, es donen cita les visites guiades teatralitzades que van guanyant posicions any rere any, junt amb festivals insignes com el Festival
de Teatre Clàssic de Peníscola i el Festival de Música Antiga i Barroca,
així com concerts de música clàssica.
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Maig

CONFERÈNCIA
“OFFICINA MEDICAMENTORUM.
FORMULARIO O COMPENDIO
DE RECETAS BÁSICAS. VALENCIA, 1601”

Associació “Amics del Papa Luna”.
A càrrec de Juan Bautista Simó, cronista oficial de Peníscola
Saló Gòtic
Dia: 7
Hora: 19:00 h
La destacada farmacopea significa la Universitat de la Farmàcia Valenciana i les seues bases científiques, situant l’antidotari Arnau de Vilanova en un lloc bàsic i principal. En la xarrada es mencionaran el Reial
Col·legi d’Apotecaris de la ciutat i regne i els Furs dels Medicaments. En
el procés de recuperació de receptes bàsiques valencianes es va comptar
amb l’assessorament especialitzat de Pedro Vernia, gran investigador de
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la història de la farmàcia el qual va ajudar a descobrir el singular fàrmac
que se li va administrar a Benet XIII, enverinat en 1418.
Al compost se’l considerava un medicament clàssic, tradicional, valencià “molt familiar, usat i segur”. En la seua recuperació se l’ha anomenat
“Tisana del Papa Luna” (2006).
* Entrada lliure
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Maig

CONFERÈNCIA-XERRADA
“LOS CASTILLOS TEMPLARIOS DE ESPAÑA”
A càrrec de Jesús Ávila Granados, periodista i escriptor
Saló Gòtic
Dia: 14
Hora: 19:00 h
La història dels templers cobra a hores d’ara més vigència que mai. Sempre, d’alguna manera, aquestos monjos soldats han suscitat polèmica,
admiració o animadversió. La seua història està plena de llegendes, falsos històrics, de clarobscurs, batalles, personatges imperibles i paisatges
singulars. No en va els templers han servit per a arguments i guions de
pel·lícules i sèries televisives. Els castells templers de Espanya sorgeixen
com a eix vertebrador i d’unió de tots els castells templers existents a territori espanyol. Ávila Granados aporta llum a un passat templer comú
amb l’excel·lent elaboració d’un corpus a manera de catàleg molt útil per
a donar a conéixer 162 fortaleses vinculades a l’Orde del Temple.
* Entrada lliure
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Maig

CONFERÈNCIA CONCERT “CÓMO CANTA
GRANADA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE”
de Federico García Lorca
A càrrec de Teatro de Guardia
Saló Gòtic
Dia: 21
Hora: 19:00 h
“Com el xiquet que ensenya ple de sorpresa sa mare vestida de color viu
per a la festa, així vull mostrar-vos avui la meua ciutat natal. A la ciutat
de Granada”. Així comença aquest espectacle íntim i emotiu, en forma
de conferència-concert. L’amor de Federico García Lorca per la seua terra. La descripció d’una ciutat passeja.
* Accés lliure amb l’entrada del Castell
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Maig

CONFERÈNCIA
“REIVINDICACIÓN Y DEFENSA
DEL SUMO PONTÍFICE BENEDICTO XIII,
EL PAPA LUNA (1394-1423)”

Associació “Amics del Papa Luna”.
A càrrec de Juan Bautista Simó, cronista oficial de Peníscola
Saló Gòtic
Dia: 28
Hora: 19:00 h
L’Associació Cultural Amics del Papa Luna continua amb la seua tasca
de reivindicació i defensa del pontífex Benet XIII (1394-1423). A partir
del Concili de Constanza, a més de ser excomunicat i abandonat pel seu
propi confessor Vicent Ferrer i el rei de la Corona d’Aragó, va ser manat
enverinar per Martí V. A pesar de totes aquestes vicissituds no es va rendir, fent cèlebre la frase “mantindre’s en els seus tretze” en clara al·lusió
al seu nom com a pontífex.
10

La mencionada associació ha intentat exposar les noves bases per a la revisió i derogació de la condemna de Pero de Luna davant el Papa Francisco.
Es pretén així cicatritzar la ferida històrica oberta amb l’excomunió de
Pero de Luna en 1417.
Se seguix amb la convicció que és necessari reivindicar la memòria de
Benet XIII, reparar la seua imatge d’antipapa i mostrar la seua vertadera vessant humanista, intel·lectual, figura extraordinària a cavall entre
l’edat mitjana i el Renaixement qui va viure una etapa convulsa pel que
fa a la història i l’església.
* Entrada lliure
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Juny

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
“BIOGRAFÍA DEL PAPA” de JAVIER MÁS
Doctor en Història Contemporània
i acadèmic de la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana
Saló Gòtic
Dia: 18
Hora: 19:00 h
Pedro de Luna, Benet XIII, el Papa Luna. Tres formes diferents de nomenar un mateix personatge que ha passat a la història com l’obstinació
personificada, la fermesa de les seues conviccions enfront de Roma. Sense dubte, pocs coneixen la transcendència d’un personatge que va ordir
amb tenacitat la unificació territorial d’Espanya que veuria la llum amb
els Reis Catòlics. Un personatge intel·lectual, polític, religiós i, inclús,
guerrer. Perquè la guerra, com en qualsevol altre mandatari del segle
XV, seria fonamental en el seu pontificat.
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Miren amb nous ulls aquest papa, maltractat per l’Església fins a condemnar-lo, posseïdor del Sant Grial, precursor dels Borja o valedor
dels Trastàmara.
Coneixien la seua connexió amb els Templers? O amb el Sant Grial?. O
amb la tiara de sant Silvestre? Sabien que va posseir una armada naval?
Un llibre per a descobrir el personatge potser més determinant de la
baixa edat mitjana a tot occident.
* Entrada lliure
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Juny

CONCERT DE LA FILHARMÒNICA
DE COLÒNIA
Saló Gòtic

Dia: 30
Hora: 21:30 h
La Filharmònica de Colònia té com a divisa que el seu repertori es componga de les més selectes obres. L’especial atractiu del seu programa
consisteix en la combinació d’obres populars amb les altres menys conegudes de diverses èpoques musicals. Així, s’interpreten a grans mestres
de la música com Wolfang Amadeus Mozart i Antonio Vivaldi en diàleg
amb obres des de Sergei Prokofieff fins al rei del tango Astor Piazolla.
Aquesta mescla promet una diversitat al més alt nivell l’objectiu de la
qual consisteix a entusiasmar i promoure la música clàssica a tot el món.
* Compra d’entrades anticipades:
Llibreria París C/ Porteta, 1 Peníscola
Dia de concert en taquilla del Castell a partir de les 20:00 h.
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Juliol

XXV FESTIVAL DE TEATRE CLÀSSIC
DE PENÍSCOLA
Pati d’Armes del Castell
Del 7 al 23 de juliol
Hora: 22:30 h
Aquest mes de juliol celebrem la 25 edició del Festival de Teatre Clàssic
de Peníscola, un festival que s’ha consolidat com un dels millors i més
reputats del panorama nacional. L’antiga seu pontifícia de Benet XIII
es transforma en una platea entusiasta amb les millors companyies, actrius, actors, directors, escenògrafs, actors i il·luminadors. Un gran monument desbordant de teatre.
* Preu: 8, 15 y 20 €
* Venda d’entrades en la taquilla del Castell o en la pàgina web:
www.castillodepeniscola.dipcas.es
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Juliol

CONCERT DE BALLABLES
Associació Verge de l´Ermitana
Parc d’Artilleria
Dia: 24
Hora: 21:00 h
Després de l’èxit obtingut en les anteriors edicions del Concert de Ballables, la Banda de Música de l’Associació Musical Mare de Déu de l’Ermitana de Peníscola presenta en aquest 2022 una nova edició d’aquest
popular format. El repertori estarà format per una selecció d’obres ballables de diferents estils musicals, quedant el públic assistent invitat a
participar de forma activa en el concert.
* Entrada lliure fins a completar aforament
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Juliol

LECTURA DRAMATITZADA
“QUERIDO CALABUCH”
Direcció Josi Ganzenmüller Roig
Pati d’Armes del Castell
Dia: 26
Hora: 22:30 h
Cansat de treballar en la construcció de bombes atòmiques i alarmat
davant l’abast destructor del seu descobriment, un prestigiós científic
nord-americà fuig del seu país i es refugia en l’anonimat d’un plàcid
poble de la costa mediterrània anomenat Calabuch. Arribades les festes
patronals, acaba fent allò que millor sap, construir coets i focs artificials
que s’eleven fins a altures mai aconseguides a la comarca.
* Entrada 10 €
* Venda d’entrades en la taquilla del Castell o en la pàgina web:
www.castillodepeniscola.dipcas.es
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Juliol i agost

XXVII FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA ANTIGA I BARROCA
Pati d’Armes del Castell / Saló Gòtic
Del 28 de juliol al 7 d’agost
Hora: 22:30 h
El Festival Internacional de Música Antiga i Barroca de Peníscola s’ha
convertit en un dels cicles especialitzats en la interpretació historicista
més prestigiosa d’Europa. En ell participen alguns dels màxims especialistes en aquest gènere. La música interpretada recupera cada any compositors espanyols oblidats. Els concerts se celebren a l’aire lliure en el
pati d’armes o en el Saló Gòtic del Castell.
* Venda d’entrades en: tourist info Peníscola i venda anticipada en
www.entradas.com i en el Castell a partir de les 21:00 h
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Agost

CONCERT DE Carpe Diem
Chamber Orchestra St. Petersburg
Saló Gòtic

Dia: 13
Hora: 22:00 h
L’Associació d’Intercanvi Musicocultural “Enharmonía” naix l’any 2012
a Altura (Alt Palància), en una comarca on les campanes de l’Espanya “buidada” sonen amb contundència. Aquesta iniciativa pretén que
aquestos llocs més rurals tinguen les mateixes oportunitats que les zones urbanes quant a l’oferta de música clàssica.
“Carpe Diem Chamber Orchestra Saint Petersburg”, va ser fundada per
iniciativa de músics que formen part d’algunes de les principals orquestres simfòniques de Sant Petersburg. El propòsit del col·lectiu és la música i només la música: “Volem fer del que ens agrada la nostra professió.
La nostra manera de treballar és posar en comú els nostres pensaments
de forma raonable i així trobar una decisió comuna. Ara més que mai
la música demostra que és un idioma universal que no entén de règims
19

ni de fronteres i que és composta i interpretada per dones i homes que
somnien amb la llibertat i la democràcia”.
Des de la seua creació, la seua directora artística és Raisa Ulumbekova i
el director musical és Pablo Marqués.
En el concert que tindrà lloc el dissabte 13 d’agost en el Saló Gòtic del
Castell del Papa Luna a Peníscola, podrem disfrutar de música de compositors russos creada per a una orquestra de cambra.
* Entrada lliure fins a completar aforament
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Agost

XX FESTIVAL INTERNACIONAL
DE GUITARRA HONDARRIBIA-PENÍSCOLA
Salón Gótico

Del 23 al 27 d’agost
Hora: 22:00 h
El Festival de Guitarra de Peníscola està dedicat a la guitarra clàssica
tant com a instrument solista com a música de cambra. S’inclouen també
altres estils com el flamenc, jazz o música llatina. En les edicions anteriors han participat mestres d’Espanya, Japó, els Estats Units, Itàlia,
Alemanya, Polònia, Cuba, Argentina i França.
El dit festival, ja de llarga trajectòria, vol també visualitzar la germandat
des de 1994, amb la ciutat d’Hondarribia.
* Entrada: 7 €. Abonament 5 concerts: 25 €
* Compra anticipada en Hotel Tío Pepe, Av. Espanya 32, Peníscola
* A partir de les 21:30 h en Info Ticketts els dies de concert
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UN NOU MÓN

Andreu Valor | 15 anys
Setembre

15 ANYS EN SOLITARI
+ DE 1000 CONCERTS
9 TREBALLS DISCOGRÀFICS
MILLOR DISC DE CANÇÓ D'AUTOR 2020
MILLOR GIRA 2020

PAU / IGUALTAT
TERRITORI / POESIA
CONVIVÈNCIA
ESTIMA / COMPROMÍS
LLENGUA / HUMANITAT

CONCERT D’ANDREU VALOR
Saló Gòtic

Dia: 3
Hora: 19:00 h
Amb més de 1000 concerts a les esquenes i amb la pressió de l’èxit del
treball anterior, per commemorar 15 anys de professionalitat als escenaris, el cantautor Andreu Valor ens presenta el seu nou treball: “Un
nou món”, el seu nové disc. Tota una declaració d’intencions. Nova sonoritat, nous escenaris, noves cançons i la necessitat de calmar tensions
i apostar per una vida més amable, al cap i a la fi, per enviar-ho tot a
fer l’amor. Cantar per aportar alguna cosa diferent a la nostra realitat
a través del missatge, les emocions i reflexions... Un nou projecte sota
una sonoritat que renova però no perd l’essència de “la cançó” d’autor.
* Accés lliure amb l’entrada del Castell
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Setembre

XXXVIII CICLE DE CONCERTS
DE MÚSICA CLÀSSICA
CIUTAT DE PENÍSCOLA
Saló Gòtic

Segona quinzena de setembre
Hora: 19:00 h
El Cicle de Música Clàssica Ciutat de Peníscola, patrocinat per l’Ajuntament i amb l’estreta col·laboració de la Diputació de Castelló, converteix durant les últimes nits de cada estiu el Saló Gòtic del Castell en
un escenari perfecte per als millors solistes i grups de cambra, i en cita
ineludible per als amants de la bona música clàssica.
* Entrada: donatiu a la Creu Roja, 1 €
* Adquisició d’entrades de dilluns a divendres de 16:00 a 20:00 h en l’Escola
de Música de Peníscola i una hora abans en taquilla del Castell
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Octubre

CARLES SALVADOR
“LA FORÇA D’UN IDIOMA”
A càrrec de Teatre l’Enfilat
Saló Gòtic
Dia: 8
Hora: 19:00 h
“Carles Salvador - la força d’un idioma” és un breu recorregut per l’obra
de Carles Salvador a través d’un petit recull de poesia, narració, contes
i microteatre. El Grup de Teatre l’Enfilat vol fer, amb aquest muntatge, no
sols una recuperació de les obres de l’escriptor valencià sinó una aproximació a aquest personatge polifacètic.
Carles Salvador va ser un dels intel·lectuals més destacats de la Generació de 1930, va mantindre estretes relacions amb la Societat Castellonenca de Cultura i va ser un actiu col·laborador de la premsa i de revistes
com Taula de Lletres Valencianes i la República de les Lletres. Va ser un
dels capdavanters de l’avantguardisme literari al País Valencià.
* Accés lliure amb l’entrada del Castell
Espectacle en valencià
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Octubre

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA DE CAMBRA DE CASTELLÓ
Associació l’Orfeu Musical
Saló Gòtic
Dia: 10
Hora: 19:00 h
El Festival de Música de Castelló és un dels principals esdeveniments
emergents del panorama musical nacional. Tant cultural, musical com
mediàticament ha estat tot un revulsiu a la província de Castelló durant
els últims deu anys. La seua seu principal és la Sala Simfònica de l’Auditori de Castelló i, a més, ofereix diversos concerts extraordinaris a la
seua programació com aquest per la resta de la província de Castelló, els
quals s’han convertit en una cita molt especial on artistes de prestigi es
reuneixen amb el públic local.
Com és habitual, el festival ha dissenyat un programa que combina
obres que encara no s’han interpretat en les sales on actua i complementa la seua programació amb formacions de nivell internacional.
* Accés lliure amb l’entrada del Castell
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Octubre

“EL CASTILLO EN UNA CAJA”
A càrrec de Cebe Muntatges Teatrals
Cos de guàrdia
Dies: 22 i 29
Passes: 11:00, 12:00, 13:00 i 16:00 h
Kamishivai és un projecte en què una caixa màgica que conté imatges
va narrant a través de làmines i titelles planes el que va passant. Tot això
conforma una delicatessen: quelcom per a degustar lentament i amb
molt grat.
En aquesta ocasió la caixa màgica a través d’11 làmines i una duració
aproximada de 20 minuts contarà la història del castell des del seu origen fins als nostres dies.
* Accés lliure amb l’entrada del Castell
* Aforament limitat
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Novembre

VISITA TEATRALITZADA A PENÍSCOLA
DE LA SEUA CATÒLICA MAJESTAT
IMPERIAL, EL REI FELIP II
A càrrec de Los Navegantes
Parc d’Artilleria
Dies: 5, 12, 19 i 26
Passes: 11:00 i 13:00
Peníscola, segle XVI. La pirateria barbaresca assola i saqueja sovint les
costes de la Mediterrània, així que s’estan reforçant les defenses dels
principals ports per a poder combatre aquestos temibles pirates.
Peníscola serà un bastió fonamental de la defensa i Felip II acudeix personalment a visitar les obres. El virrei de València, Vespasià Gonzaga,
l’acompanya en la visita. Però… tal vegada ni tan sols el poderós rei
Felip estiga fora de perill dels astuts pirates!
* Accés lliure amb l’entrada del Castell
* Aforament limitat
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Desembre

“LA RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR
DEL CASTILLO DE PEÑÍSCOLA”
Mª Josefa Balaguer Dezcallar. Doctora arquitecta. Directora
tècnica del Pla de dinamització turisticocultural del Castell.
Membre expert d’ICOFORT - ICOMO
Saló Gòtic
Dia: 3
Hora: 12:00 h
En la conferència es descriuran les intervencions de restauració i posada en valor desenvolupades en els últims anys dins del Pla director
del Castell promogut per la Diputació. Els avanços i descobriments fets
en els processos de restauració del monument, així com altres accions
implementades per a poder crear un centre d’interpretació sobre la fortalesa i la seua història. Treballs que s’han abordat des d’un punt de
vista interdisciplinari en què han participat artistes, dissenyadors, investigadors i tècnics.
* Entrada lliure
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Desembre

CONCERT DE MÚSICA MEDIEVAL
A CÀRREC DE TUTTE VOCI
Saló Gòtic

Dia: 18
Hora: 12:00 h
El cor Tutte Voci és un cor nou a la província de Castelló. La creació de
Tutte Voci està basada en l’amor i dedicació cap a la música coral. Els
membres del cor són amants i professionals en diferents disciplines de
la música amb nocions de tècnica vocal.
El creixement interpretatiu del cor està guiat per la directora letona Ieva
Lavrinovica. Des de la seua creació el cor ha participat en diversos projectes musicals en col·laboració amb l’Associació Cultural Crea Escena
i ajuntaments de Vila-real, Castelló, les Alqueries i Alcalà de Xivert. Ha
col·laborat amb cantants solistes procedents d’Espanya, Letònia, Romania, Brasil, Alemanya i Perú, junt amb l’orquestra Art Creare i la Jove
Orquestra Simfònica de Castelló.
* Accés lliure amb l’entrada del Castell
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Desembre

Taller HISTÒRIC “UN MISTERIO EN LA
BIBLIOTECA DEL PAPA LUNA”.
DIDÀCTICA DE LA HISTÒRIA “AU ART”
Castell

Dies: 27, 28, 29 i 30
Passes: de 11:00 a 13:15 i de 15:30 a 16:45
El Papa Luna ha fet cridar els millors investigadors del Regne per a resoldre el misteri que el manté despert des de fa molts dies i les seues
nits. Es tracta de la desaparició d’alguns volums molt valuosos de la
seua biblioteca.
Si creieu que podeu ajudar el Papa haureu de presentar-vos a les portes
del Castell de Peníscola i disposar-vos a superar totes les proves que se
us proposen. Amb l’ajuda -o els obstacles- que us brindaran la cuinera
del castell, Vicent Ferrer, el majordom o el propi Papa Benet XIII, ens
anirem acostant a la resolució del misteri alhora que aprenem moltes
coses sobre els personatges i els fets que van unir el Papa Luna indissolublement a Peníscola i el seu castell.
Atreveix-te a acompanyar-nos! Viu la història!
* Accés lliure amb l’entrada del Castell
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Segueix-nos en:

castillodepeniscola.dipcas.es

PORTADA: Port de Peníscola (Castelló) en Descripción de España
y de las Costas y puertos de sus Reinos al Católico y muy poderoso
Rey don Felipe IV, nuestro señor, P. Texeira, 1634
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