
Dijous 4 
18:00 Museu Comarcal de l'Horta Sud

Club de lectura 
"El Metge del Rei"
Amb  JOAN OLIVARES 
Club de lectura en valenciá amb l'última 
obra de Joan Olivares, "El metge del Rei", 
novel·la guanyadora del Premi Enric Valor 
de Novel.la. Amb la presència de l'autor.
−

19:00 Antic Mercat de Torrent. 2ª planta

Des de València cap a 
la eternitat
Amb SEBASTIÁN ROA, SERGIO 
VILLANUEVA I RAÚL BORRÁS  
Presenta: Josep Asensi
Tres dels nostres millors novel·listes ens 
conviden a tres viatges molt diferents 
per les seues novel·les, que són també 
les pàgines de la nostra història. Tots tres 
tenen un objectiu comú: la llibertat.
−

20:00 Antic Mercat de Torrent. 2ª planta

Un gran de Roma
Amb SANTIAGO POSTEGUILLO 
Presenta: Ramón Palomar
Una atractiva entrevista amb el recent 
guanyador del Premi Planeta amb Yo, 
Julia, que ens internará de la seua mà en 
el fascinant món de l’antiga Roma.
−

20:30 Auditori de Torrent

Teatre: Història d’una 
mestra
Adaptació teatral de la novel·la homò-
nima de Josefina Aldecoa, Historia de 
una maestra, que narra la vida d’una 
mestra d’escola durant els anys vint i fins 
l’inici de la Guerra Civil. Este espectacle 
és un homenatge a totes aquelles 
mestres que lluitaren per educar este 
país en una època de pobresa, ignoràn-
cia y opressió.
−

Divendres 5  
12:00 Centre La Marxadella

Història en les aules
Amb GISBERT HAEFS 
Trobada d'un autor amb alumnes de 
centres de formació de Torrent per a 
compartir junts la passió per l'aventura de 
la Història.
−

12:00 Centre Santa Teresa de Jesús

Història en les aules
Amb JESÚS MAESO DE LA TORRE 
Trobada d'un autor amb alumnes de 
centres de formació de Torrent per a 
compartir junts la passió per l'aventura de 
la Història.
−

19:00 Antic Mercat de Torrent. 2ª planta

A través del temps
Amb DAVID B. GIL, EMMA LIRA I 
ANTONIO GARRIDO
Presenta: Santiago Álvarez
Tres autors nacionals molt respectats que 
ens traslladen a tres períodes molt 
diferents en escenaris d'allò més variat: el 
Japó dels Samurais, la França del segle 
XVI o la Rússia del període d’entreguerres.
−

20:00 Antic Mercat de Torrent

El germà errant
Amb GISBERT HAEFS
Presenta: Antonio Penadés
Amb Aníbal ho vam reconèixer com un 
dels millors autors internacionals, i la seua 
última novel·la és L'orella del capità. Gran 
coneixedor de la nostra llengua i el nostre 
país, la seua conversa sempre és apassio-
nant i promet portar-nos, almenys, tan 
lluny com les seues novel·les.
−

22:30 Aula CAM 

Cine: Dunkerke
(Christopher Nolan, 2017)
−

Dissabte 6  
10:00 a 14:00  L'espai Jove

Fes història jugant
Vine i participa en els diferents jocs de batalles 
històriques amb miniatures o amb jocs 
d'estratègia de taula. És igual la teua edat i la 
teua experiència prèvia: aprèn i juga.
−

12:00  Biblioteca Metro Torrent

Tertúlia a la Biblioteca
Amb SEBASTIÁN ROA, GISBERT HAEFS 
i JESÚS MAESO DE LA TORRE
Oportunitat única, en un entorn envoltat de 
llibres, per a sentir xarrar als mestres en curta 
distància. Preguntar, discrepar, aprendre, 
aventurar-se... tot això ha de fer-se a la 
biblioteca.
−

19:00 Antic Mercat de Torrent. 2ª planta

La cuina de la història
Amb JOSE LUIS CORRAL, JESÚS MAESO DE 
LA TORRE I ALEJANDRO CORRAL 
Jose Luis Corral y Jesús Maeso són indiscuti-
blement dos dels grans mestres de la novel·la 
històrica nacional, als quals acompanyarà 
Alejandro Corral, alumne avantatjat de tots 
dos. Junts prometen revelar-nos alguns secrets 
de la creació històrica que s'oculten en la 
rebotiga, lluny de les mirades més visibles.
−

20:00 Antic Mercat de Torrent

Encendre el foc  
Amb KATE MOSSE 
Presenta: Alejandro Noguera
Les seves novel·les han sigut traduïdes a 36 
llengües en més de 40 països. És la fundadora 
del premi Women’s Prize for Fiction, que 
premía la millor obra escrita per una dona al 
Regne Unit i vicepresidenta del National 
Theater de Londres. Ens presentarà en 
exclusiva la seua novel·la La Ciutat del Foc, de 
la qual ha venut 7.000.000 exemplars a tot el 
món.
−

22:30 Aula CAM 

Cine: Elisabeth
(Shekhar Kapur, 1998)
−

Diumenge 7  
11:00 a 14:00  Plaça de la Torre 

Gran festa Torrent 
Històrica
Animació al carrer amb contacontes, 
recreació històrica, música en 
directe, tallers, llibres i molt més. 
Eixe matí, la Torre de Torrent estarà 
oberta per a la seua visita. Vine amb 
la família i celebra amb nosaltres 
este moment històric!
−

19:30 Aula CAM  

Cine: Amadeus
(Milos Forman, 1984)
−

Totes les activitats són 
gratuïtes excepte la del 
Auditori de Torrent.


