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Les vinyetes tornen a Sagunt els pròxims 27, 28 i 29 de març de 2020. Una
setena edició que se celebra al Casal Jove del Port de Sagunt, amb producció
totalment pública, i que tindrà les autores i els autors més destacats de la
comunitat i del panorama nacional. Enguany comptarem amb la presència
de l'artista belga Hermann, que ha publicat una excel·lent obra al llarg de
quaranta anys, treballs pels quals rebrà el Premi Trajectòria Internacional.

www.splashsagunt.es

L’exposició d'El Víbora, quaranta anys i un dia de còmic underground que
podrà veure's al Centre Cívic del Port de Sagunt a partir del 6 de març és un
dels plats forts d´enguany. Xulia Vicente, l'autora valenciana del cartell Splash
2020 –seguint el segell de la casa sempre és obra d’una dona- tindrà presència
amb una exposició al voltant de la seua obra. L’oferta d’exposicions es
completa amb Mamen Moreu: Una dècada de vinyetes, premi Humor Gràfic
2020 i altra de Fernando Dagnino i Smart Girl.
La nòmina d'invitats a esta edició és impressionant: Miguel Calatayud,
Cristina Durán, Hermann, Leopoldo Sánchez, Susanna Martín, Luis Bustos,
Aroha Trave, Sento Llobell, Laura Pérez, Mamen Moreu, Miguel Ángel Giner o
Martí Riera, per citar-ne només un grapat.
Com ja és habitual en l’Splash, oferirem cine per a totes les edats i deu tallers
a càrrec de socis de l’APIV per als més jóvens, en el nostre Splash Kids. A
més, tindrem l’actuació de TéCanela i l´espectacle Sin Filtro, de la humorista
Valeria Ros.

Cartell de Xulia Vicente
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AUTORS I AUTORES
Splash 2020
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MIGUEL CALATAYUD - CRISTINA DURÁN
HERMANN - SUSANNA MARTÍN
LEOPOLDO SÁNCHEZ - LAURA PÉREZ
RICARDO VILBOR - XULIA VICENTE
PEDRO RIERA - SAGAR - AGUSTÍN FERRER
NURIA TAMARIT - GERARDO BALSA
FERNANDO DAGNINO - MAMEN MOREU
MANEL GIMENO - SENTO LLOBELL - MAX VENTO
PEPA PARDO - MIGUEL ÁNGEL GINER
IVÁN CALVO - AROHA TRAVÉ - JOAN MUNDET
L´AVI - ROSA CODINA - LUIS NTC
JAVIER MARQUINA - MACDIEGO
DAVID F. DE ARRIBA - CHESUS CALVO
SERGIO SÁNCHEZ - JORDI MARQUINA
ELÍAS TAÑO - XCAR - MIGUEL Á. HERNÁNDEZ
ANTONIA SANTOLAYA - LUIS ORÚS - KALITOS
ELENA URIEL - RUBÉN LARDÍN - ROBERTO MALO
JAVIER CALVO - JAIME CARAÑANA - LUIS BUSTOS
JORDI PEIDRÓ - PACO GIMENO - DANI NEBOT
CHRIS STYGRYT - SANTI SELVI
RUBÉN FERNÁNDEZ - JOTAKÁ ZARZO
VICENTE MONTALBÁ
(Més la secció Fanzines i Autoeditats)

55

STANDS
Splash 2020

Les editorials, llibreries i fanzines
que exposen el seu material són:
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LA CÚPULA EDICIONES
ASTIBERRI EDITORIAL
NORMA EDITORIAL - GRAFITO EDITORIAL
CASCABORRA EDICIONES - G.P. EDICIONES
SÍARTE EDICIONES - A.C. MALAVIDA
AMANÍACO EDICIONES
DESFILADERO EDICIONES
PONENT MON EDICIONES
GREYHSKULL COMICS - THE FORCE BOOKS
TOKYO SHOP - FANDOGAMIA
LIBROS FUGITIVOS - SALLY BOOKS
LLIBRERÍA EL PUERTO - LLIBRERÍA BARTLEBY
SOMNIS DE PAPER - ANDANA GRÀFICA
COMICS DE COLECCIÓN - ABACUS
LLIG, LLIBRERIES DE LA GENERALITAT
MARTINA BAGS - REY MONO CAMISETAS
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PROGRAMACIÓ

Splash 2020
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PREMIS SPLASH

PREMIS SPLASH

PREMI "MILLOR ÀLBUM NACIONAL"

exaequo a AGUSTÍN FERRER per “Mies”
(Grafito Editorial) i “Ocultos” de LAURA PÉREZ
(Astiberri Editorial)

PREMIS SPLASH
Dissabte 28 a les 11:00 h.
Xarrada amb Agustín Ferrer

Agustín Ferrer ha bussejat en la
vida i obra de l'arquitecte Mies Van
der Rohe. Una figura que aporta
manteniment narratiu i que Agustín
enllaça amb gran mestria les
vicissituds més tràgiques del segle
XX, en una crònica que avança, frena
i retrocedeix en la història, no sols
d'aquest mestre de l'arquitectura
moderna del segle XX i dels abusos
personals de Mies, sinó també
del marc històric en el qual va
desenvolupar el seu treball (Bauhaus,
auge i victòria del nazisme). Un puzle
sobre un geni traçat amb un grafisme
desbordant; un retrat sobre els límits
morals i la creació artística.
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Per la seua part, la valenciana Laura
Pérez s'embarca en una sèrie de
xicotets episodis al voltant de les
ombres, dels buits emocionals,
de la foscor que es troba darrere
de la llum. Ocultos esdevé en
un paradigma dels nostres
desassossecs reals originats per
elements fantàstics o immaterials,
successos que escapen al nostre
enteniment. Així aconsegueix un
àlbum on el dibuix substitueix
moltes vegades a les paraules, igual
que el contrasentit sol apoderar-se
de la raó. Un exercici creatiu que
convida a múltiples lectures.
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PREMIS SPLASH

PREMIS SPLASH

PREMI "MILLOR ÀLBUM
INTERNACIONAL 2019"

a TILLIE WALDEN per "En un rayo de sol"
(La Cúpula Edicions)

PREMI "ENTENDRE EL PRESENT 2O19"
a PEDRO RIERA (guió) i SAGAR (dibuixos)
per “Intisar en el exilio” (Astiberri)

PREMIS SPLASH
Dissabte 28 a les 18:45 h.

Xarrada amb Sagar i Pedro Riera
Sala principal

Després de Piruetas (La Cúpula,
2018), el seu enlluernador treball
autobiogràfic, la jove autora
estatunidenca Tillie Walden signa
En un rayo de sol un dels més
suggeridors treballs de l'any, publicat
en dos volums. Una obra sobre
l'amor en un marc de ciència-ficció
que sorprén en termes narratius i
gràfics. L'elecció d'aquesta posada en
escena, la visió femenina del relat i
l'estrany i hipnòtic context en el qual
s'ambienta, conforma un conjunt de
bellesa i originalitat.
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La precària situació de la dona
iemenita queda retratada en aquest
esplèndid treball de Pedro Riera
i Sagar, segona part de El coche de
Intisar (Glenat, 2013). Aquesta heroïna
és una amalgama de totes les dones
iemenites que lluiten pels seus drets
en un marc opressiu dirigit per
homes. Intisar es troba exiliada a
Jordània, país menys ferri que Iemen.
L'esbombada Primavera Àrab, la
complexa situació política iemenita
o la introducció de les xarxes
socials com a arma feminista, són
alguns elements que es creuen en
aquesta novel·la gràfica d'ampli calat
humanista i no exempta d'humor.
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PREMIS SPLASH

PREMIS SPLASH

PREMI "UNA VIDA DE VINYETES"
a MIGUEL CALATAYUD

PREMI "SPLASH PROJECT"
a ANABEL COLAZO

PREMIS SPLASH
Dissabte 28 a les 19:30 h.
Miguel parla amb el seu amic
Sento Llobell

La figura de Miguel Calatayud
requeriria un espai impossible de
resumir en unes poques línies. Des
dels anys 70, Calatayud ha sigut
testimoni, partícip i precursor
de la Nova Escola Valenciana de
còmic, col·laborant en infinitat de
revistes i publicacions, així com en
la denominada Línia clara valenciana.
Podem subratllar treballs com Peter
Petrake, Los doces trabajos de Hércules,
Soy el aire o El pie frito, àlbum amb
el qual obté el premi en el Saló de
Barcelona de 1984. Ha obtingut
tres vegades el Premi Nacional
d'Il·lustració.
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Anabel Colazo és la primera
premiada en aquesta categoria
dedicada al talent jove menor de
trenta anys. Un reconeixement
que pretén accentuar autors i
autores que ja tenen treballs editats
i publicats. Anabel porta quatre
anys col·laborant en fanzines (Nimio
o Paranoidland) i en antologies
col·lectives (Teen Wolf). Ha publicat
tres excel·lents treballs: El cristal
imposible (DeHavilland), Encuentros
próximos (La Cúpula) i en el passat
2019, No mires atrás (La Cúpula), una
altra mostra de la seua creativitat
com a artista.
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PREMIS SPLASH

PREMIS SPLASH

PREMI "MASS CÒMIC"
a la SECCIÓ POSTDATA
del periòdic Levante-EMV

La secció Postdata, reuneix una
àmplia nòmina de crítics culturals,
periodistes i artistes que vénen
exercint una labor cultural
divulgativa i plural des de fa anys
dins de les pàgines del periòdic. El
camp del còmic i la il·lustració és un
dels apartats en els quals Postdata ha
anat reflectint, i reflecteix, la bona
salut del còmic valencià. El Premi del
Splash només pretén animar aquest
camí i valorar que els mitjans de
comunicació valencians continuen
donant suport a aquest art; un
agraïment a l'esforç col·lectiu d'un
gran nombre de professionals.
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PREMI "DIVULGACIÓ CÒMIC"

a la revista CUADERNOS DE CÓMIC

Aquesta revista, coneguda per
Cu-Co, el patrònim de Cuadernos
de Cómic, és una plataforma
d'investigació sobre el nové art, una
trobada en la qual especialistes de
les baferades i vinyetes desgranen,
des d'una perspectiva acadèmica, els
secrets del còmic. En cadascun dels
seus números podem trobar assajos,
entrevistes i crítiques dels còmics
més emblemàtics publicats en el
mercat. Amb una imponent nòmina
de col·laboradors, les revistes Cu-Co
poden descarregar-se de manera
gratuïta en la seua pàgina, una
bandera altruista a l'abast de tots.
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PREMIS SPLASH

PREMIS SPLASH

PREMI "HUMOR GRÀFIC"
a MAMEN MOREU

Mamen Moreu és una precisa
retratista de la seua generació,
sempre amb l'ànim transgressor
elevat i un natural cinisme cap
l'statu quo sociopolític imperant.
Bé des d'un punt de vista canalla
Resaca, el xoc intergeneracional
Dolores y Lolo o el nihilisme
generacional de Desastre, totes
publicades per Astiberri. Marcela
és el seu personatge més icònic,
desenvolupat durant set anys (20092016) en la revista El Jueves.
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PREMI "MILLOR GUIÓ"

a RICARDO VILBOR per “El viejo y el narco”
(Evolution, 2019) amb dibuixos de MAX VENTO

En la millor tradició que abasta des
del western crepuscular a l'estil
Peckinpah, les històries frontereres
entre Mèxic i els EUA, i l'estreta
línia entre el bé i el mal, Ricardo
Vilbor signa un guió basat en fets
reals. Un treball, amb dibuixos de
Max Vento, que relata la impunitat
dels narcotraficants mexicans per
a avassallar les persones i les seues
propietats. Basat en fets reals, el
missatge de la història no és un
altre que la resistència davant la
impunitat, la dignitat enfront de
la delinqüència organitzada, la
coherència existencial de la bona
gent arrossegada a defensar-se.
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PREMIS SPLASH

PREMI "TRAJECTÒRIA
INTERNACIONAL"
a HERMANN

PREMIS SPLASH
Dissabte 28 a les 12:15 h.

Xarrada amb l'especialista Álvaro Pons
Sala principal

Hermann Huppen és un dels
més històrics autors de BD, un
referent del còmic francobelga, que
continua treballant puntualment en
l'actualitat amb la sèrie Duke (tres
volums, ECC). Porta desenvolupant
la seua activitat en el camp del còmic
des de 1964. Entre la seua àmplia
obra, destaquen grans sèries com
Comanche i Bernard Prince (totes dues
amb guió de Greg). La seua primera
gran sèrie en solitari és Jeremiah,
obra de ciència-ficció amb aires
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de western i amb una empremta
antifeixista. En 1984 inicia Les torres
de Bois- Mouri, considerada per
crítica i públic com un dels seus
millors treballs; sèrie ambientada
en l'edat mitjana que narra una saga
familiar i que serveix per a recórrer
els estrats socials del sistema
feudal. D'altra banda, Hermann ha
tractat temes contemporanis, com
el conflicte dels Balcans en la seua
imprescindible obra Sarajevo Tango,
en col·laboració amb el seu fill Yves
H, amb qui també comparteix
l'àlbum Lazos de sangre.

GALA ENTREGA PREMIS SPLASH
El Dissabte 28, de 20:15 a 21 hores, farem lliurament dels Premis Splash
i per això us oferim una gala divertida, presentada per l'humorista Álex
Martínez. Els premiats i premiades rebran un merescut homenatge per
les seues obres i trajectòries.
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EL VÍBORA

Comix para supervivientes

compromís i l'humor van abordar
sense embuts temes com la llibertat
sexual, el consum de drogues, la
lluita contra l'energia nuclear o la
vida en els baixos fons. Un còmic
underground i contracultural al
qual ningú vaticinava més que
uns mesos de vida, però que va
arribar a imprimir 300 números,
vendre 40.000 exemplars mensuals
en els quioscos i les historietes
dels quals es lligen hui com la
impagable crònica social d'uns anys
de gran potència creativa, lliures
i combatius, divertits i una mica
perillosos.
Comissariada per Rubén Lardín.

EXPOSICIÓ
Del 6 de Març al 29 de Març.
Centre Cívic, Port de Sagunt.
- Horari Splash Expo:
27 de Març de 16 a 20:30 h.
28 de Març de 10 a 14 i de 17 a 20 h.
29 de Març de 10 a 14 h.
- Horari general:
De dilluns a divendres:
10:30 a 14 i de 17 a 20.
* Visita guiada amb el seu
comissari Rubén Lardín el
dissabte 28 de 9:30 a 10:30.
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Un recorregut per la història
completa d'El Víbora amb originals
i còmics publicats per La Cúpula
durant 40 anys i un dia.
Rupturista, de carrer i irreverent,
la revista El Víbora va reunir en les
seues pàgines una impressionant
nòmina d'autors (Nazario, Mariscal,
Gallardo, Mediavilla, Max, Pons,
Ceesepe, Martí, Roger,...) que des del
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DRACS SOLTS

Una ullada a l'obra de
Xulia Vicente

EXPOSICIÓ
Del 27 de Març al 12 d'Abril.
Casal Jove, Port de Sagunt.
- Visita guiada:
Dissabte 28 a les 18:45 amb
l'autora (Sala Exposició Splash).
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Xulia Vicente naix a Galícia i marxa
després a València, on resideix.
Publica el seu primer llibre-còmic
en 2016: Anna Dédalus: El misteri de
la mansió cremada (Andana Editorial),
amb Miguel Ángel Giner Bou i Núria
Tamarit. Més endavant li segueixen
Duerme Pueblo (Edicions La Cúpula),
de nou al costat de Núria Tamarit, i
Ari, Cazador de dragones (Sallybooks)
amb guió de Manuel Gutiérrez.
Aquesta última és la primera part de
la trilogia Sello de Dragón, de la qual
recentment ha publicat el seu segon
lliurament: Ira, jinete de dragones.
Xulia ha col·laborat també en revistes
i fanzines, tant nacionals com
internacionals, com 2000AD, Xiulit,
Nimio o Sacoponcho.

MAMEN MOREU

Una dècada de vinyetes

Mamen Moreu ha complit deu
anys des que debutara en la revista
satírica El Jueves l'any 2009. Al llarg
d'aquest temps, Mamen mai ha
abandonat l'humor en les seues
vinyetes, a vegades des d'un prisma
personal Desastre o Resaca (totes
dues publicades per Astiberri); altres
vegades amb personatges que li han
servit com a retrat intergeneracional
Dolores y Lolo. Aquesta expo és un
resum gràfic de la seua obra.

EXPOSICIÓ
Del 27 de Març al 30 d'Abril.
Casal Jove, Port de Sagunt.
- Visita guiada:
Diumenge 29 a les 12:00 amb
l'autora (Sala Aulari de l'Splash).
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FERNANDO DAGNINO
& SMART GIRL

EXPOSICIÓ
Del 27 al 29 de Març.
Centre Cívic, Port de Sagunt.
- Visita guiada:
Dissabte 28 de 16:30 a 17:00 amb
l'autor (Sala Principal de l'Splash).
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El genial artista Fernando Dagnino,
que ha treballat en sèries prestigioses
com Superman (DC) o Spiderman
(Marvel) ofereix la seua obra més
personal. Smart Girl és una història
cibernoir que beu d'obres com Blade
Runner o Black Mirror, amb una
combinació única i per a adults de
ciència-ficció i superherois.

RECREACIÓ

75 aniversari alliberament
camps de concentració

La companyia Easy va participar en
els llançaments sobre Normandia
durant l'Operació Overlord. Després
de Normandia van ser retornats
al seu camp d'entrenament a
Anglaterra, per a ser llançats com
a suport de l'Exèrcit Britànic en
l'Operació Market Garden, amb
l'objectiu d'apoderar-se de diversos
ponts en la zona d'Eindhoven. En la
tardor del mateix any, van participar
en la batalla de les Ardenes, per
a ser traslladats en suport de les
forces estatunidenques a Bastogne.
D'allí van seguir fins al pas del Rin,
alliberant camps d'extermini i
arribant fins al Niu de l'Àguila de
Hitler.

Dissabte 28 de Març de 10:30 a 20:30
Exterior Splash al Casal Jove,
Port de Sagunt.
* Recreació a càrrec d'Screaming
Eagles 101º Easy Valencia (inclou
tropes alemanyes i vehicles d´època).
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TÉCANELA

ACTUACIÓ
Divendres 27 de Març a les 22:30.
Sala principal del Casal Jove,
Port de Sagunt.
*Entrada amb invitació a
www.notikumi.es
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El duo TéCanela tanca la llarga gira
que els ha portat per tot Espanya,
presentant el seu primer treball
discogràfic, Les dues cares del fil. Dos
cantautors, Jano Fernández (guitarra
i veu) i Ariadna Rubio (veu i flauta
travessera), que es van reunir en
2015 per a crear cançons basades
en el mestissatge, la mescla d'estils
i ritmes, amb lletres carregades
d'optimisme, humor i bon rotllo,
sense deixar de banda la crítica social.

SIN FILTRO

Un monòleg de VALERIA ROS

Valeria Ros és una de les cares més
conegudes de l'estand-up femení.
Humorista, actriu i guionista, porta
anys dedicant-se a la comèdia,
amb més de 100 actuacions per
any. En el seu últim monòleg, Sin
filtro, la humorista ens detalla les
seues obsessions, observacions i
múltiples fracassos, rient-se d'ella
mateixa i fent al públic partícip en
molts moments del xou. Humor sa,
exagerat i amb molta improvisació.

ACTUACIÓ
Dissabte 28 de Març a les 22:30.
Sala principal del Casal Jove,
Port de Sagunt.
*Entrada amb invitació a
www.notikumi.es
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BUÑUEL EN EL LABERINTO
DE LAS TORTUGAS

CINE ANIMACIÓ ADULTS
Divendres 27 de Març a les 19:00.
Sala aulari del Casal Jove,
Port de Sagunt.
*Dirigida per Salvador Simó i basada
en el còmic homònim de Fermín Solís.
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Aquesta cinta d'animació ha
estat una de les sensacions de la
temporada, amb premis a Màlaga,
Annecy, el Goya i Premi Europeu a la
Millor Pel·lícula d'Animació. Es tracta
d'una adaptació del còmic homònim
de Fermín Solís, que ens trasllada
al París de 1930, amb Salvador Dalí i
Luis Buñuel com a principals figures
del surrealisme. Després de l'estrena
de la seua primera pel·lícula, La edad
de oro, a Buñuel se li tanquen totes les
portes però un bon amic compra un
bitllet de loteria amb la boja promesa
que, si guanya, pagarà el documental
que el seu amic vol rodar sobre Las
Hurdes. Cinema dins del cinema.

ASTÉRIX Y EL SECRETO
DE LA POCIÓN MÁGICA

Després de sofrir una caiguda
recollint vesc, Panoràmix decideix
que ha arribat l'hora d'assegurar el
futur del poble. Acompanyat per
Astèrix i Obèlix, emprén la cerca
d'un talentós druida al qual vol
transmetre-li el secret de la poció
màgica. Nominada al Cèsar a Millor
Pel·lícula d'Animació de 2018.

MATINAL CINE INFANTIL
Dissabte 28 de Març a les 11:30.
Sala aulari del Casal Jove,
Port de Sagunt.
*Dirigida per Louis Clichy i Alexandre
Astier. Basada als personatges de
René Goscinny i Albert Uderzo.
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XARRADES COL.LECTIVES

ESPAI AUTOEDITATS

Aquest any tindrem quatre xarrades col·lectives sobre temes diversos
relacionats amb el còmic, la il·lustració i la història.

Dissabte 28

11:30 h. Col.lectiva. El Víbora, una época de supervivents. Martí

Riera (autor el Víbora), Emilio Bernárdez (editor el Víbora), Rubén Lardín
(comissari expo) i Aroha Travé (autora) ens parlen dels dies d'El Víbora.
Sala principal + Signatura Taula Splash.

13:00 h. Col.lectiva. El còmic enfront de la història: els autors Pedro

Cifuentes, Iván García, Joan Mundet, Susanna Martín, Sento Llobell i
Gerardo Balsa, coordinats per David F. de Arriba parlen sobre la relació
entre història, còmic i memòria històrica.
Sala principal + Signatura Taula Splash.

17:00 h. Col.lectiva. En esta xarrada col.lectiva pretenem mostrar

Cartell d'Elías Taño

Com tots els anys, el Splash reserva un espai per
als fanzines i la il·lustració dels nostres jóvens
artistes. Coordinat per Elías Taño, que ens proposa
una novetat seua, l'Espai Fanzines és un lloc de
propostes. Participen:

Plaça del Mercat (Vicente Perpiñà i
Carlos Mercé editors), Jose Tomás,
Ediciones Valientes (Martín López),
Ediciones Calamidad (Don Rogelio J),
Andrea Oliva, 6 sueños (Roger Omar),
Mager Gonzales, Julisan, Ratas Grafikas,
Colectivo Vendo Oro.
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totes les variants de mercat i tipus de treball relacionats amb el món del
còmic. I discutir-les. Què significa ser artista a hores d'ara? És possible
viure d'això? Quina és la situació real del mercat? És necessari canviar
alguna cosa? Per a aconseguir-ho comptem amb l'experiència de Laura
Pérez, Mamen Moreu, Núria Tamarit, Pepa Pardo, Rosa Codina, Susanna
Martín i Xulia Vicente que ens acompanyaran en el Splash. La xarrada
serà moderada per Iria Ros.
Sala principal.

Diumenge 29

13:00 h. Col.lectiva. Què ocorre a València? Els Premis nacionals
valencians d´enguany parlen sobre la situació del còmic, la il.lustració i el
disseny a València. Amb Marisa Gallén, Paco Giménez i Cristina Durán.
Presenta Dani Nebot.
Sala principal.
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SPLASH KIDS / JOVE SPLASH
TALLERS SPLASH. Entrada lliure. Totes les edats.
JOCS DE TAULA
Hall i cibersala. Atreveix-te a provar i conéixer una selecció dels
millors jocs de taula, cartes i rol del còmic.
Dissabte 28 de Març: 10:30 a 13:30 h. i 17 a 20 h.
REALITAT VIRTUAL
Aula 2. Sala aulari. Atreveix-te a provar i conéixer una selecció dels
millors jocs de taula, cartes i rol del còmic.
Dissabte 28 de Març: 11 a 13 h. i 17 a 20 h. // Diumenge 29 de Març: 11 a 13 h.
ZONA VIDEOJOCS
Àrea Esplai. Espai de videojocs amb màquines recreatives dels 80 i
videojocs retro: Súper Nintendo, Mega Drive, Atari, Playstation one,
PS4 i Arcade.
Divendres 27 de Març: 17 a 21 h. // Dissabte 28 de Març: 11 a 14 h. i 16 a 21 h.
Diumenge 29 de Març: 11 a 14 h.
SPLASH KIDS
Activitats i Tallers dirigides a menors de 6 a 12 anys.

SPLASH KIDS / JOVE SPLASH
TALLER: DIBUIX KABOOM! 90 minuts. Aprén a fer còmics d'acció:
Sessió 1: Dissabte 28 de Març: 11 h.
Sessió 2: Dissabte 28 de Març: 17 h.
Sessió 3: Diumenge 29 de Març: 11 h.
TALLER: VIATGE A LA LLUNA 45 minuts.
Sessió 1: Dissabte 28 de Març: 12 h.
Sessió 2: Dissabte 28 de Març: 16 h.
TALLER: BONS I ROINS
90 minuts. Taller de tall i confecció de superherois i vilans.
Dissabte 28 de Març: 12:30 h.
TALLER: PERSONATGES CLÀSSICS DEL CÒMIC VALENCIÀ

60 minuts.

Diumenge 29 de Març: 12:30 h.

TALLERS SPLASH JOVE
Tallers joves de 14 a 30 anys amb la col·laboració de Carnet Jove IVAJ
RALLAJEANDO 90 minuts. Dissabte 28 de Març: 12 h.
L'ALEATORI CÒMIC ALEATORI 40 minuts. Dissabte 28 de Març: 16 h.
"JIRONES" DE VINYETES VIVES 90 minuts. Dissabte 28 de Març: 17 h.

TALLERS OBERTS. Entrada lliure. Públic infantil.
Dissabte 28 de Març: 10 a 14 h.
CASTELLS INFLABLES
Exterior. En la ZONA KIDS gaudiràs dels castells inflables dels súper
herois més famosos de la indústria del còmic.
Dissabte 28 de Març: 10 a 14 h. // Diumenge 29 de Març: 10 a 14 h.

TROBANT FORMES

90 minuts. Dissabte 28 de Març: 18 h.

TALLER DE COSPLAY 90 minuts. Diumenge 29 de Març: 11 h.
CREACIÓ DE VIDEOJOCS

90 minuts. Diumenge 29 de Març: 12 h.

TALLER DE CÒMIC: GUIÓ

2 h. 30 min. Diumenge 29 de Març: 10 h.

TALLER DE CÒMIC: IL.LUSTRACIÓ 2 h. 30 min. Dium. 29 de Març: 11:30 h.
ESCALADA 2 h. Diumenge 29 de Març: 11 h.
Inscripció tallers: Telefónica (96 268 34 39) o presencial des del 23 de març
fins a 10 minuts abans del començament del taller. Places limitades.
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El Splash minut a minut

Divendres 27

16:30 h. Inauguració del Splash i obertura de portes.
17:00 h. Taller Jove Splash: de 14 a 18 anys.
18:00 h. Pedro Cifuentes ens adelanta un nou volume de “La Historia del
Arte en Cómic”. Sala Aula 2.

18:00 h. Taller Splash Kids: de 6 a 12 anys.
18:30 h. Recordant a Vázquez. L'Avi (Jordi Recasens) i Jordi Coll (Amaniaco)
recuperen la figura d'este clàssic del còmic.
19:00 h. Cine adults: Buñuel y el laberinto de las tortugas. (Premi Goya
Millor Pel.licula d´animació). Sala aulari. (Veure secció cine).

19:00 h. Taller Jove Splash: de 12 a 16 anys.

El Splash minut a minut

9:30 h. Visita guiada a l'exposició El Víbora amb Rubén Lardín, comissari de
la mateixa. Una hora de durada. Centre cívic del Port de Sagunt.
10:30 h. Obertura de portes l'Splash.
10:30 h. Obertura de Splash Kids i Jove Splash. (Taula informació entrada).
10:30 h. Recreació 75 anys de l´alliberament camps d´extermini a càrrec
d'Scream Eagles 101º Easy València. Tot el Dissabte 28.
11:00 h. Agustín Ferrer i Laura Pérez, premiats Millor Còmic nacional 2019
parlen de les seues obres.
Sala Aula 2 + Signatures Estands Astiberri i Desfiladero en finalitzar.
11:30 h. Col.lectiva. Xarrada El Víbora... Emilio Bernárdez, Rubén Lardín,
Martí Riera i Aroha Travé ens parlen dels dies d'El Víbora.
Sala principal .

19:00 h. La A.C. Malavida (Editorial Cornoque) presenta les seues

11:30 h. Cine infantil: Astérix y el secreto de la poción mágica.

19:30 h. Manel Gimeno ens presenta "Destarifats: El Yayo" (Camacuc,

12:15 h. Hermann, Premi Trajectòria Internacional, xarrada amb
l'especialista Álvaro Pons sobre la seua extensa obra.
Sala principal + Signatures en taula Splash.

novetats. Sala Aula 2.

2020), humor gràfic dirigit al públic infantil. Presenta Sento Llobell.

20:00 h. Presentació Catàleg Còmic a València: Álvaro Pons, Mac Diego
i Ed McGuinnes presenten l'Inventari del Còmic a València. Sala Aula 2.
20:30 h. Tancament de l'àrea d'estands.
22:30 h. Concert: TéCanela.

Sala principal. Entrada amb invitació en la pàgina Notikumi.
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Dissabte 28

(veure secció cinema). Sala aulari.

13:00 h. Col.lectiva. El còmic enfront de la història: els autors Pedro
Cifuentes, Iván García, Joan Mundet, Susanna Martín, Sento Llobell i
Gerardo Balsa, coordinats per David F. de Arriba parlen sobre la relació
entre història, còmic i memòria històrica.
Sala principal + Signatures taula Splash.
14:00 h. Tancament del migdia de totes les àrees de l'Splash.
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El Splash minut a minut

Dissabte 28

Diumenge 29

El Splash minut a minut

16:30 h. Obertura dels àrees de l'Splash.

10:30 h. Obertura de portes.

16:30 - 17:00 h. Un passeig per l'expo Smart Girl con Fernando Dagnino,
creador de la sèrie. Sala principal.

10:30 h. Obertura d'Splash Kids i Jove Splash. Tallers i activitats.

16:30 h. Splash Kids torna a posar-se en marxa.

11:30 h. Miguel Ángel Giner ens presenta Andana Gràfica amb l'autor

Taller Splash Kids: de 8 a 12 anys. (Taula informació entrada).

(Taula informació entrada).

Jordi Peidró. Sala principal.

17:00 h. Jove Splash torna a posar-se en marxa. De 13 a 18 anys.
Zona de videojocs. Zona jocs de taula. (Taula informació entrada).

12:00 h. Chris Stygryt ens parla de les seues novetats. Sala principal.

17:00 h. Col.lectiva. L'especialista Iria Ros coordina una taula redona amb

12:00 h. Un passeig per l'expo de Mamen Moreu. L´autora repassa la seua
obra amb el públic. Sala aulari.

Susanna Martín, Laura Pérez, Nuria Tamarit, Xulia Vicente, Pepa Pardo,
Mamen Moreu i Rosa Codina.

18:15 h. Luis Bustos ens presenta “Fariña”. Sala principal.
18:45 h. Sagar i Pedro Riera, ens parlen d'una crònica d'actualitat i còmic a

propòsit de la seua obra "Intisar en el exilio".

18:45 h. Un passeig per l'expo de Xulia Vicente. La jove autora repassa el
seu art amb el públic.
19:30 h. Miguel Calatayud Premi “Una vida de vinyetes” xarra amb Sento
Llobell sobre el passat, el present i el futur de les seues grans obres.
Sala principal.

12:30 h. Leopoldo Sánchez ens parla de "Pepe Malone". Presentat per
Jordi Coll. Sala principal.
13:00 h. Col.lectiva. Què ocorre a València? Els Premis nacionals
valencians d'enguany parlen sobre la situació del còmic, la il.lustració i el
disseny a València. Amb Marisa Gallén, Paco Giménez i Cristina Durán.
Presenta Dani Nebot. Sala principal.
14:00 h. Sorteig Splash. Sala principal.
14:10 h. Tancament de l'Splash en la seua setena edició.

20:15 - 21:00 h. Gala d'entrega dels premis Splash. Presentat per Álex
Martínez. Sala principal.
21:00 h. Tancament d'Splash (a excepció de la Sala Principal).
22:30 h. Espectacle: Sin filtro, de Valeria Ros.

Sala principal. Entrada amb invitació en www.notikumi.es

38

39

PLATJA

< CANET

SPLASH 2020
C/ VENT DE MARINADA S/N

<

VLC

<

SAGUNT

40

41

www.splashsagunt.es

42

Organitzen:

Col.laboren:

DADES SPLASH:
L'Splash se celebra al Casal Jove del Port de Sagunt. Carrer Vent de Marinada
s/n. els dies 27, 28 i 29 de Març. Entrada completament gratuïta, fins a
completar l’aforament.
+ INFO SPLASH: www.splashsagunt.es
T. 96 268 34 39 / 96 269 06 67
joventut@aytosagunto.es

info@splashsagunt.es
Fax. 96 269 06 67
www.saguntjove.es

TWITTER

@splashsagunt

FACEBOOK

https://www.facebook.com/splashsagunt/

INSTAGRAM

@splash_sagunt

PREMSA SPLASH: Amparo Ferrando

prensa@splashsagunt.es

HORARI GENERAL SPLASH:
Divendres 27 de Març: 16:30-20:30 h.
Dissabte 28 de Març: 10:30-14:00 / 16:30-20:30 h.
Diumenge 29 de Març: 10:30-14:00 h.
Imprimeix: Martínez impresores
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