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(sense descomptes)

Preu:
18, 22 i 25 €

SANTI MILLÁN & JAVI SANCHO
Per la compra de la teua entrada per al nou espectacle 
de Santi Millán, et regalem l’actuació de Javi Sancho*. 
Et garantim que si no et sents millor que mai, almenys 
t’ho passaràs millor que mai.

Santi Millán, tot i tindre ja una edat, presumeix de 
tindre una salut de ferro i trobar-se en la millor etapa 
de la seua vida; parodiant-se a si mateix i les seues 
múltiples obsessions: esport, dones, sèries, mascotes, 
llibres d’autoajuda… Javi Sancho s’uneix al xou quasi 
d’amagat, sumant-se a una festa a la qual no ha sigut 
convidat. No passa res, és el seu destí. 

*promoció vàlida fins que a Santi se li acabe la paciència

Dissabte: 20.30 h
HUMOR
Duració: 80 min

03ESTAMOS MEJOR
QUE NUNCA

/////////////////////////



Mihnea Ignat
Director Titular
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(sense descomptes)

Preu:
14, 16 i 18 €

Divendres: 21.00 h
MÚSICA CLÀSSICA
Duració: 100 min

DES D’ÀUSTRIA...
AMB AMOR

ORQUESTRA SIMFÒNICA
CIUTAT D’ELX (OSCE)
Quan Schubert acabà la Cinquena Simfonia tenia dènou anys. 
Escrita en la tradició mozartiana per a una orquestra 
reduïda, aquesta simfonia ens retorna el caràcter alegre i les 
melodies brillants. Si alguna cosa tenen en comú Schubert i 
Mozart (a banda de ser paisans), potser siga el gust i la 
facilitat per la melodia i la gran productivitat d’obres, però 
també el destí tràgic de les seues vides. Segons Mozart, la 
Simfonia Núm. 36 va ser escrita en el transcurs d’uns dies a 
Linz, circumstància que determinà el sobrenom de l’obra.
  
F. Schubert 
- Simfonia Núm. 5 en si bemoll major D. 485
W. A. Mozart 
- Simfonia Núm. 36 en do major KV 425 “Linz”

09 ///////////////////////////

Director Titular:
Mihnea Ignat
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Preu:
16, 18 i 18 €

Amb Olivia Molina, José Luis Ferrer, 
Alejandro Arestegui i Diana Palazón.

Tristana, l’heroïna de Benito Pérez Galdós, somia 
d’estudiar, treballar i ser lliure en un món dominat 
per l’home. S’uneix així a l’explosió de protagonistes 
femenines que, a finals del segle XIX, clamen per la 
independència de la dona.

Galdós fon en el personatge de Tristana les seues 
experiències amoroses amb la jove actriu Concepción 
Ruth Morell i amb la novel·lista Emilia Pardo Bazán. 
Davant d’ella, com en un triangle impossible, el 
seductor caduc Sr. Lope i el jove pintor Horacio, 
incapaços de respectar els seus desitjos d’aprenentatge 
i emancipació. I al seu costat, com a còmplice i 
confident, la criada Saturna, la dona aferrada a la 
realitat. Moments de somriures i moments de dolor. 
En fi, una funció que ens invita a reflexionar sobre la 
situació real de la dona en el món actual.

Divendres: 21.00 h
TEATRE
Duració: 90 min

16TRISTANA
DE BENITO PÉREZ GALDÓS
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Preu:
27,50; 33 i 33 €

El grup més important de la història del pop espanyol 
torna amb la seua gira de 40é aniversari per a fer-nos 
vibrar amb tots els seus grans èxits de sempre. Un 
concert on no faltarà cap dels temes que han fet ballar 
diverses generacions.
 
No et perdes aquesta gira i celebra el seu 40é aniversari 
amb Los Secretos.

Dissabte: 20.30 h
MÚSICA
Duració: 90 min

LOS SECRETOS,
GIRA 40é ANIVERSARI17
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(sense descomptes)

Gretel està farta que tot el món pense que va ser 
Hansel qui va acabar amb la bruixa. Una nit decideix 
tornar al bosc per a demostrar a tots que ella és 
més valenta que el seu germà i que en realitat la 
famosa història hauria de dir-se Gretel y Hansel i no 
a l’inrevés.
 
Per a aconseguir el seu objectiu, haurà d’enfrontar-se a 
perills desconeguts: llops, cabanyes, pocions màgiques, 
un inquietant guardaboscos i, sobretot, una bruixa 
famolenca i poderosa.

LA CASETA TEATRO

HANSEL Y GRETEL,
EL MUSICAL

////////////////////18

Preu:
8, 8 i 10 €

Diumenge: 18.00 h
TEATRE MUSICAL FAMILIAR
Duració: 60 min



>
Febrer

>12< 

(sense descomptes)

El Trovador és una de les òperes més representades de 
Verdi. Es desenvolupa en l’ambient ombriu de l’Espanya 
del s. XV i narra la romàntica història de Leonora i el seu 
trobador Manrico. Una òpera plena d’amor i odi, heroisme 
i venjança.

Acusada d’embruixar el fill menor del vell comte De Luna, 
una gitana és condemnada i devorada per les flames a 
pesar de la seua innocència. En la seua agonia, demana 
venjança a la seua filla Azucena, qui rapta Manrico, el 
segon fill del comte, per a cremar-lo viu. Per equivocació, 
és el seu propi fill el que acaba en la foguera. Manrico és 
criat des de llavors com a fill d’Azucena… 

Preu:
28, 35 i 38 €

ÓPERA 2001

Dijous: 21.00 h
ÒPERA
Duració: 225 min

EL TROVADOR,
DE G. VERDI22 ///////////////////////////////////

Òpera en 4 actes de 
Giuseppe Verdi. Llibret 
de Salvatore Cammarano 
i Leone Bardare. Versió 
original en italià, 
sobretitulada en espanyol
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Preu:
20, 30 i 35 €

Quan es compleixen vint anys des del seu debut 
discogràfic, Café Quijano torna als grans escenaris 
amb un gran treball. En el nou espectacle recopilen 
dues dècades d’èxits, noves creacions i, per 
descomptat, els intensos i sensitius boleros que els 
van fer mereixedors de diverses nominacions als Latin 
Grammy Awards.
   
Des dels èxits Nada de nada, Llaves de Raquel, La 
Lola, Tequila i Desde Brasil, fins a l’últim Perdonarme, 
passant pels boleros Me enamoras con todo i Robarle 
tiempo al tiempo… el nou xou de Café Quijano exposa 
prop de dues hores d’història viva del pop llatí i èxits 
del moment.

Divendres: 21.00 h
MÚSICA
Duració: 100 min

23CAFÉ QUIJANO ////////////////////////////////
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Cran aux Oeufs de Wim Mertens és una trilogia 
de musi-fiction que qüestiona la connexió entre 
la música, la poesia i la veritat. Mertens torna a 
combinar la banda amb els seus característics 
treballs en solitari de piano i veu. 
 
La primera part, Charaktersketch, se situa a Europa 
i Brussel·les l’any 2015 i s’hi qüestiona el paper 
d’Occident com a portador de valors i poder culturals 
i econòmics. La segona part, What are we, locks, to 
do?, és el desé àlbum en solitari de Mertens per a 
piano sol i veu. Les figures centrals són el poeta 
Callimachus i la reina Berenice II, de l’època daurada 
de l’Egipte Ptolemaic. Per a la tercera part, Dust of 
Truths, Wim Mertens fa al·lusió a la batalla naval 
d’Acci, que va ocórrer a Nicòpolis (Preveça), Grècia 
en el 31 a. C.

Preu:
20 €

Dissabte: 20.30 h
MÚSICA
Duració: 90 min

24WIM MERTENS,
CRAN AUX OEUFS
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Preu:
16,50 €

Frótamela és la història d’un geni, contada per un geni 
de les històries.
 
El nou xou d’El Sevilla se centra en la soledat que 
pateix el geni esperant 200 anys dins de la llàntia 
meravellosa d’Aladí. La soledat i la poesia són els 
dos grans pilars en què se centra aquest monòleg 
ambientat en les llegendes de Les mil i una nits. Un 
monòleg ple d’enginy, absurdes històries i impossibles 
jocs de paraules.

Diumenge: 19.00 h
HUMOR
Duració: 75 min

25EL SEVILLA,
FRÓTAMELA

////////////////////////////////////////////////



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////







>
Març

>20< 
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Preu:
14, 16 i 18 €

La Suite Burlesca El Quixot és un magistral recorregut 
per alguns dels episodis més coneguts de la universal 
novel·la de Cervantes. El Concert per a violí BWV 
1042 en mi major esprem al màxim les condicions 
tècniques i expressives del violí, que serà interpretat 
pel concertino principal de l’OSCE: José Néstor Tomás 
Loba. Mozart i la seua arxiconeguda Petita Serenata 
Nocturna posaran el colofó a aquesta reunió de genis.
 
G. P. Telemann 
- Suite Burlesca El Quixot TWV 55:G10
J. S. Bach 
- Concert per a violí BWV 1042 en mi major
W. A. Mozart 
- Petita Serenata Nocturna KV 525

Divendres: 21.00 h
MÚSICA CLÀSSICA
Duració: 100 min

02PETITA SERENATA
NOCTURNA

/////////////////////////

ORQUESTRA SIMFÒNICA
CIUTAT D’ELX (OSCE)

José Néstor
Tomás Loba
Director / Solista

Director / Solista
José Néstor Tomás Loba
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Preu:
7 €

Què passa quan crides en el mar? Aquesta obra és un 
crit desesperat sense remitent, un crit on les realitats 
humanes superen la ficció. Hi ha vegades que res no 
és el que sembla. En un transatlàntic amb destinació 
a Sud-Amèrica, huit passatgers de primera classe són 
convidats a gaudir del sopar de la Nit de Nadal a la taula 
del capità, però aquest té una cosa important a revelar-
los, un fet que canviarà el destí de les seues vides, que 
ens permetrà veure com són en realitat, amb les seues 
misèries i amb la seua veritat. Aquesta nit s’escoltaran 
Siete gritos en el mar.

CÍA. TEATRAL EN CONSTRUCCIÓN
Commemoració del Dia de la Dona

Dijous: 21.00 h
TEATRE
Duració: 90 min

08SIETE GRITOS EN EL MAR, 
D’ALEJANDRO CASONA

//////

Director:
J. Adrián Rodríguez
Disseny de cartelleria:
J. Ginés Bas
Il·luminació:
J. Ginés Bas i
J. Adrián Rodríguez
Escenografia: 
Antonio García Mora
Música original i piano: 
Manuel Ramos

Repartiment:
Christian Amorós “Kro”, J. Ginés Bas, Roberto Rodríguez, Matías 
González Pinos, Daniel Orts, María José Vives, Marisela Romero, 
Antonio García Mora, Vera Cosario i Estefanía Botella Pelegrín
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Preu:
18 i 20 €

Per fi arriba a Espanya la comèdia que triomfa a Nova 
York: Obra de Dios, un espectacle hilarant protagonitzat 
per Mariano Peña.
 
El senyor de l’univers, creador dels cels i la terra, 
ens visita en el teatre per a reescriure els seus deu 
manaments. A la fi, arriben les respostes a totes 
aquelles preguntes que ens fem des del començament 
de la nostra era. Per què va crear Déu Adam? Era Eva 
realment una pecadora? Quants animals va ficar Noé 
en l’arca? L’autèntica història mai no contada dels 
protagonistes de la Bíblia: Jesús, Abraham, Moisés i 
Steve Jobs. Només t’assegurem una cosa... No podràs 
parar de riure.

Divendres: 21.00 h
COMÈDIA
Duració: 80 min

OBRA DE DIOS //////////////////////////////////09
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Preu:
14, 16 i 18 €

Lole Montoya no és una veu més. És la veu que va 
canviar el curs del flamenc. Seria impossible parlar de 
la història del flamenc al nostre país sense esmentar 
“Lole y Manuel”. Ells van ser els precursors del “nou 
flamenc”, van donar un gir a la música del cant flamenc 
amb influències tan inimaginables com les de la música 
clàssica. Lole va continuar la seua carrera en solitari. 
La seua imatge, el contingut de les seues lletres, 
l’exploració de les seues arrels àrabs, la seua voluntat 
d’investigar i provar fusions de gèneres, la va portar a una 
embriagadora combinació que va produir un terratrèmol 
que ens ha fet tremolar fins als nostres dies.

Dissabte: 20.30 h
FLAMENC
Duració: 90 min

LOLE MONTOYA10
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(descomptes aplicables)

Preu:
25 €

Per a celebrar els cinquanta anys de carrera musical, 
el teclista i compositor Rick Wakeman interpretarà en 
versió acústica, “només piano”, algunes de les peces 
més famoses del seu ampli repertori, després del gran 
èxit del seu últim treball Piano Portrait (el primer àlbum 
de piano a entrar en el Top 10 de vendes de Regne Unit). 
També tocarà cançons de la seua etapa musical amb 
Yes, Strawbs, David Bowie, Cat Stevens… En un concert 
únic i inoblidable.
 
L’acompanyarà la meravellosa veu de Valentina Blanca, 
soprano italiana amb qui ha col·laborat en els últims 
anys i que ha grava temes com ara La bambola di pezza.

Divendres: 21.00 h
MÚSICA
Duració: 100 min

RICK WAKEMAN
& VALENTINA BLANCA

//////////////////////////////////16
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Preu:
27; 32,50 i 39 €

Rulo ens presenta un nou projecte, Objetos 
perdidos. Un títol evocador amb el qual ens portarà 
per algunes reflexions i ens desvelarà el sentit 
d’aquests objectes perduts a través del seu xou. 
Busca la interactuació amb el públic, barrejar-s’hi, 
aconseguir-ne la complicitat mentres va desgranant 
les seues cançons. Moltes d’elles himnes, que en el 
teatre guanyen en química i proximitat.
 
Rulo estarà novament acompanyat pels seus músics 
de La Contrabanda: Patty, Karlos, Quique i Fito. 
Rulo i La Contrabanda oferiran un acurat espectacle 
musical amb una escenografia molt especial: un 
curiós bar on els amics seran aquells objectes 
perduts que cal trobar.

Divendres: 21.00 h
MÚSICA
Duració: 90 min

RULO Y
LA CONTRABANDA23 ///////////////////////////////////////////////////////
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Uns xiquets juguen en el país on tot comença. S’afanyen 
per descobrir el món transformant el seu univers. 
Imiten els majors, amb audàcia i desimboltura. 
S’atreveixen a estimar sense saber quin és el seu 
vertader significat. No dubten a enemistar-se abans 
de trobar la paraula odi en les seues butxaques. Saben 
d’olors, pell, carícia, abandó, refugi, desig. No saben del 
temps. De sobte, han passat més de seixanta anys.
   
Amour dona valor al teatre que es pot gaudir 
conjuntament entre xiquets i majors. Teatre d’adults per 
a xiquets i teatre infantil per a adults.

CIA. MARIE DE JONGH

Preu:
5 €

Dissabte: 19.00 h
TEATRE FAMILIAR
Duració: 60 min

AMOUR24 //////////////////////////////////////////////////////

Premi MAX al Millor 
espectacle infantil 2017.
Premi FETÉN al Millor 
espectacle 2016.
Premi ERCILLA a la Millor 
producció basca 2015.

Proposta conjunta de la 
SALA TRAMOIA i 
el GRAN TEATRE

Commemoració del Dia Mundial del Teatre
per a la Infància i del Dia Mundial del Teatre. 

Vídeo:
vimeo.com/193344143
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Preu:
14, 16 i 18 €

Divendres: 21.00 h
MÚSICA CLÀSSICA
Duració: 100 min

L’última primavera està inspirada en un poema noruec 
i descriu la resignació d’un home a punt de morir que 
contempla la seua última primavera. Nury Guarnaschelli 
és una de les virtuoses més conegudes de la trompa 
a nivell mundial. Ha actuat sota la batuta de directors 
com ara Karajan, Abbado, Mutti, Barenboim o Seiji 
Ozawa... Debuta amb l’OSCE, amb un dels concerts 
per a trompa i orquestra més coneguts. Per a tancar, 
l’OSCE interpretarà una simfonia mozartiana un tant 
desconeguda, però de caràcter molt bell.

E. Grieg 
- L’última primavera Op. 34
W. A. Mozart 
- Con. per a trompa i orquestra Núm. 4 KV 495 en mi bemoll major
Solista: Nury Guarnaschelli 
W. A. Mozart 
- Simfonia Núm. 29 en la major KV 219/186a

06GRANS SOLISTES I ///////////////////////////

ORQUESTRA SIMFÒNICA
CIUTAT D’ELX (OSCE)

Nury Guarnaschelli
Trompa

Director Titular:
Mihnea Ignat
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Preu:
18, 20 i 22 €

La llegenda del cartògraf impulsa dues trames: la 
de Blanca, que busca en la Varsòvia actual un mapa 
sobre el gueto; i la d’un ancià i una xiqueta, que el 
construeixen seixanta anys arrere. Finalment, les dues 
trames pareixen convergir quan Blanca troba, en la 
Varsòvia actual, una anciana anomenada Deborah en 
la qual ella vol veure la xiqueta cartògrafa.
 
“El cartógrafo reclama una posada en escena que siga, 
amb especial intensitat, cartogràfica. Atés que en el 
seu centre es troba un esdeveniment irrepresentable, 
l’obra exigeix preguntar-se una vegada i una altra què 
oferir a l’ull i quines reflexions perquè la imaginació 
veja. Els grans actors donen, a l’ull i a la imaginació, 
molt amb molt poc. Blanca Portillo i José Luis García-
Pérez són, en l’escenari, enormes cartògrafs.”

- Juan Mayorga

Amb Blanca Portillo i José Luis García-Pérez

Dissabte: 20.30 h
TEATRE
Duració: 125 min

07EL CARTÓGRAFO,
DE JUAN MAYORGA
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Preu:
6, 8 i 11 €

En Ilusión-Arte. Un viaje inesperado podràs gaudir 
d’aparicions, desaparicions, transformacions, viatges 
impossibles, prediccions, levitacions, objectes que es 
trenquen i es recomponen per art de màgia, fins i tot 
alguna cosa un poc més increïble, ja que la màgia pot 
passar mentres estàs en ta casa...
 
Durant l’espectacle, podràs endinsar-te en el seu món, 
descobrir com evoluciona la vida d’un mag, des dels 
seus començaments, passant pels moments més 
difícils, fins a convertir-se en un mag professional. Un 
viatge ple d’històries impossibles, recorrent records 
plens d’il·lusió, el seu creixement com a artista i 
l’evolució de la màgia que sempre l’acompanya.

Diumenge: 19.00 h
MÀGIA
Duració: 90 min

JOAN VIDAL ILUSIÓN-ARTE. 
UN VIAJE INESPERADO08
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(sense descomptes)

Preu:
22; 27,50 i 33 €

Ismael Serrano, amb la seua gira 20 Años, hoy es 
siempre, torna als escenaris en un format més íntim. 
Així celebra els vint anys de carrera: acompanyat 
per la seua veu, la seua guitarra i els seus èxits de 
sempre.
 
El seu últim disc d’estudi reflecteix un nou moment 
vital. El resultat són cançons amb aires populars 
que inviten a la lluita social des de l’esperança, que 
passen per la seua joventut, pels contes i per la 
poesia. La llamada fa referència a les tradicionals 
crides del carnestoltes uruguaià i és la seua pròpia 
crida: prou de laments, és hora d’alçar la mirada, 
“som vius i rebels.” 

Divendres: 21.00 h
MÚSICA
Duració: 90 min

ISMAEL SERRANO 20 AÑOS, 
HOY ES SIEMPRE13
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Preu:
10, 12 i 14 €

Vols tornar a sentir-te viu? O’clock Cabaret és un 
cabaret circense, un espectacle amb música en 
directe, veus d’infart, números acrobàtics, dansa i 
un elenc de grans actors que formen part d’aquest 
divertit musical, profund de vegades, esvalotat 
d’altres, però amb l’objectiu principal d’entretindre el 
públic.
 
El temps passa, el temps s’acaba, tot és efímer i les 
presses per no deixar caps sense lligar, per complir 
somnis o senzillament per dir adéu, se situen en l’eix 
que vertebra aquesta estona en el Cabaret.

SOMNIS TEATRE

Dissabte: 21.00 h
TEATRE MUSICAL/CIRC
Duració: 100 min

O’CLOCK CABARET /////////////////////14

Amb Virginia Zambrana, Pantxi Coves, Rubén 
Pleguezuelos, Antonio Díaz Antiñolo, Cristina 
Aniorte, Rubén Cecilia, entre uns altres...

Escrita i dirigida per:
Rubén Pleguezuelos i
Cristina Aniorte.

ESTRENA NACIONAL



>
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Tadeo Jones rep una misteriosa visita que li dóna 
un enigmàtic missatge, en què li indiquen que Sara 
ha desaparegut i que és necessari que vaja a Delos, 
una illa grega, per a buscar-la. Tadeo es posa mà a 
l’obra i comença una aventura en què recorrerà el 
fantàstic món de la mitologia grega a la cerca del tresor 
d’Euterpe, la musa de la música.
 
Aquesta cerca portarà Tadeu i el seus inseparables 
companys de viatge: Jeff, el gos; la seua benvolguda 
mòmia; i Belzoni, el lloro, a escenaris on trobaran 
les claus que els portaran fins a Sara i fins a la font 
daurada, mentres s’interpreten els temes més famosos 
de les seues pel·lícules.

TADEO JONES,
LA AVENTURA MUSICAL

//////////////////////////////////15
Diumenge: 16.30 i 19.00 h
TEATRE MUSICAL FAMILIAR
Duració: 75 min

Preu:
16,50; 19,50 i 21,50 €
Entrades Meet&Greet:
3 primeres files:
36,50 €
(sense descomptes)
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Preu:
10, 12 i 14 €

LA JOVEN COMPAÑÍA
“Adolescència és mar, és verd, és camp obert. És 
encendre el cel, assaltar el mar i beure’s la vida. És 
aquest ja. Aquest ara. Aquest únic dia. El millor dia 
de tota la nostra vida”, Marcos - La edad de la ira.
El suposat assassinat comés per Marcos, un 
estudiant de Batxillerat, constitueix el punt de 
partida d’una investigació que ens permet endinsar-
nos, a través dels seus amics i companys de classe, 
en les seues pors, somnis i inquietuds.
 
Nando López adapta per a La Joven Compañía la 
seua novel·la, finalista del Premi Nadal 2010. Els 
adolescents prenen la veu en aquest retrat realista 
i al mateix temps poètic de tota la seua generació, 
que naix com un cant a la diferència i a la cerca 
-lliure i valenta- de la nostra identitat. 

Divendres: 20.00 h
TEATRE
Duració: 100 min

LA EDAD DE LA IRA,
DE NANDO LÓPEZ 

////////////////////20

Recomanada a partir de 
13 anys
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(sense descomptes)

Preu:
15, 20 i 30 €

BALLET ESPAÑOL DE MURCIA &
LA ORQ. FIL. DE LA MANCHA
Basada en La discreta enamorada de Lope de Vega, 
els llibretistes (Romero i Fernández Shaw), amb el 
compositor Amadeo Vives, traslladen l’acció al primer 
terç del s. XIX, la primera època del Romanticisme 
espanyol. 
 
Francisquita, enamorada de Fernando, decideix 
conquistar-lo fent gelosia amb el seu propi pare, el 
senyor Matías, prometent-se a ell; així el jove galant, 
enamorat d’una còmica, Aurora la Beltrana, a poc a 
poc canviarà d’opinió, gràcies a la tasca del seu amic 
Cardona, artífex i ordidor de la trama, fins al punt de 
complicar el seu amic amb la mare de Francisquita 
perquè el vell Sr. Matías comprenga que l’amor és 
cosa de joves.

Dissabte: 20.30 h
SARSUELA
Duració: 150 min
(entreacte 15 min)

21DOÑA FRANCISQUITA,
D’AMADEO VIVES

/////////////
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(sense descomptes)

Ballarins i estudiants d’entre 18 i 27 anys ens presenten 
les seues propostes: creació jove, amb una selecció 
de peces de tots els estils i amb origen en diferents 
comunitats autònomes.

Preu:
7 €

Diumenge: 19:00 h
DANSA
Duració: 120 min
(amb descans de 10 min)

22GALA DE JOVES TALENTS
FESTIVAL ABRIL EN DANSA 

OTRADANZA



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////GALA DE JOVES TALENTS
FESTIVAL ABRIL EN DANSA 
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(sense descomptes)

Preu:
12, 15 i 24 €

El nostre protagonista, taxista de professió, és un 
feliç home casat amb una vida tranquil·la i en certa 
manera monòtona. Res més lluny de la realitat. És 
casat amb dues dones i vivint amb cada una en un 
barri diferent. Això l’obliga a portar una planificació 
d’horaris molt estricta i a fer vertaders jocs de 
malabars. 
 
Realment està enamorat de les dues i no desitja 
perdre’n cap. El seu pla s’esvaeix quan acaba en 
l’hospital i el seu nom apareix en la comissaria de 
cada districte. Seran dues persones amb el mateix 
nom o una mateixa persona amb una doble vida? 
Això és el que tractarà de descobrir la policia… I el 
que ell intentarà amagar amb l’ajuda d’un veí molt 
“incòmode”…

Amb Josema Yuste, Sergio Fernández
“el Monaguillo” i Santiago Urrialde

Divendres: 21.00 h
COMÈDIA
Duració: 90 min

TAXI, DE RAY COONEY ///////////////////27



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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(sense descomptes)

Entrada anticipada

Dia actuació

Preu:
19,50; 20,50 i 21,50 €

21,50; 24 i 27 €

Per al crític de jazz Albert Mallofré: “És un luxe, i 
de peu. Per a escoltar açò, m’he hagut d’alçar. Per 
respecte!”.
 
Lucy Lummis va començar la seua trajectòria com 
a solista amb With the best in town. L’òpera prima 
d’aquesta diva del jazz recopila alguns dels millors 
temes del gènere apareguts en grans musicals: 
When you’re in love, On the street where you live o The 
boy next door. 

Per a aquesta ocasió, Lucy Lummis es presentarà a 
Elx amb una Big Band amb 18 dels més prestigiosos 
músics de jazz del país i dirigida per Antonio Peral.

Jazz Day - Commemoració
Dia Internacional del Jazz

Dissabte: 20.30 h
JAZZ
Duració: 90 min

28LUCY LUMMIS &
BARCELONA BIG BAND 

/////////////////////////////
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(sense descomptes)

Preu:
8, 10 i 12 €

El festival Abril en Dansa celebra la setena edició amb 
una Gala de Dansa, on companyies, ballarins i coreògrafs 
nacionals i internacionals es donen cita per a mostrar les 
seues últimes creacions.

Abril en Dansa és un esdeveniment organitzat per 
OtraDanza, en col·laboració amb els ajuntaments d’Elx 
i Alacant, per a commemorar el Dia Internacional de la 
Dansa. Durant el mes d’abril congrega diferents activitats 
obertes al públic al voltant d’aquesta disciplina.

OTRADANZA
Commemoració Dia Internacional de la Dansa

Diumenge: 19.00 h
DANSA
Duració: 90 min

GALA DE DANSA
FESTIVAL ABRIL EN DANSA 

//////////////////////////////29

Més detalls, horaris i 
informació sobre les 
activitats del festival en: 
www.abrilendanza.es
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(sense descomptes)
més despeses de distribució

Jorge Drexler, un dels més prestigiats i influents 
artistes iberoamericans, presenta Salvavidas de hielo. 
Registrat entre Ciutat de Mèxic i Madrid, Drexler ha 
tornat a demostrar una constant recerca d’originalitat 
a l’hora de crear i gravar música. Cada disc és un repte 
per a ell, i aquesta vegada tot el que sona en les seues 
noves cançons ha sigut gravat amb guitarra.

Però no és un disc acústic de veu i guitarra. És un disc 
ple de ritme, experimentació, melodies i, sobretot, 
grans cançons. Les cordes, la caixa de fusta, la pell d’un 
banjo, el metall d’un dobro… Múltiples elements que 
procedeixen de la guitarra s’han convertit en una gran 
banda per a aquest nou projecte.

Divendres: 21.00 h
MÚSICA
Duració: 90 min

04JORGE DREXLER ////////////////////////////////

Preu:
25, 30 i 35 €
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(sense descomptes)

Preu:
18, 18 i 22 €

Oleanna és una història sobre la lluita de poder entre 
dues persones, on es barreja l’assetjament sexual a 
més de qüestionar el sistema acadèmic vigent per 
a suggerir-nos que hi ha alguna cosa més, volent 
revelar una veritat oculta. Mamet ens conta que 
aquests dos personatges estan equivocats i que al 
mateix temps tenen raó. 
 
Oleanna provoca desassossec en aquest món on 
necessitem identificar clarament qui és el roín i qui 
és el bo. I si no arribem a descobrir-ho realment és 
perquè tots som aquesta estudiant i tots som aquest 
professor. Tots hem lluitat alguna vegada perquè la 
nostra raó impere sobre la raó de l’altre i tot per no 
voler assumir senzillament que el que no s’entén ens 
espanta.

Amb Fernando Guillén Cuervo i Natalia Sánchez

Dissabte: 20.30 h
TEATRE
Duració: 90 min

05OLEANNA,
DE DAVID MAMET

///////////////////////////////////////////////////
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(sense descomptes)

Divendres

Dissabte i diumenge

Preu:
22, 25 i 32 €

25, 29 i 35 €

>
Maig

>50< 

I Want U Back és l’homenatge definitiu a l’enyorat ídol 
mundial Michael Jackson, creat per a convertir-se en el 
punt de trobada demanat per la seua legió de seguidors 
a Espanya.
 
L’espectacle compta amb una impressionant banda 
en directe que reprodueix amb increïble fidelitat el 
repertori de l’artista i amb un espectacular cos de ball, 
encapçalat per SacMJJ, considerat com un dels millors 
impersonators de Michael Jackson en el món, que ens 
ofereix un complet recorregut de quasi dues hores de 
duració pels èxits que van forjar la seua llegenda i que 
el van consagrar com el definitiu Rei del Pop i l’artista 
amb més discos venuts de la història.

SOM PRODUCE & ROCK EN FAMILIA

Divendres: 21.00 h
Dissabte: 18 i 22 h
Diumenge: 18.00 h
MUSICAL
Duració: 100 min

11/ 13MICHAEL JACKSON’S
I WANT U BACK 



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////MICHAEL JACKSON’S
I WANT U BACK 
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(sense descomptes)

Preu:
16, 18 i 20 €

En aquesta ocasió, centrem la nostra mirada en els 
mitjans de comunicació. Van nàixer de la necessitat 
de transmetre informació vital per a la societat, però 
a poc a poc han esdevingut un negoci més centrat a 
desenvolupar una fast truth per a la massa.
 
Una vegada més partim del nostre punt de vista 
satíric, amb escenes pautades musicalment que 
destil·len mordacitat. Veiem el desenvolupament 
d’un gran periòdic Zenit, els seus amagatalls, 
el dia a dia dels periodistes convertits en media 
workers, les amistats i obligacions dels propietaris, 
l’enfrontament entre el periodisme ètic i la voracitat 
del mitjà…El perill recau en el fet que aquesta 
maquinària que es va posar en marxa per uns 
motius nobles ha sigut desvirtuada per la bogeria 
consumista i ara està fora de control i ni els seus 
creadors la poden dominar.

ELS JOGLARS

Divendres: 21.00 h
TEATRE
Duració: 90 min

ZENIT,
LA REALIDAD A SU MEDIDA

////////////////////////////////////////////////////////////////18
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Preu:
14, 16 i 18 €

La violinista il·licitana Elina Rubio interpretarà el 
Concert per a violí i orquestra Núm. 5 de W. A. Mozart. 
La Simfonia Núm. 4 Op. 90 en la major “Italiana” és, 
potser, la música “perfecta” per a tancar la temporada 
2017/2018. La més coneguda de les simfonies de 
Mendelssohn és un cant d’alabança a un país que ha 
servit d’inspiració a molts compositors: Itàlia. 

W. A. Mozart 
- Obertura de “Les noces de Fígaro” KV 492
- Concert per a violí i orquestra Núm. 5 en la major KV 218  
Solista:
Elina Rubio

F. Mendelssohn-Bartholdy 
- Simfonia Núm. 4 Op. 90 en la major “Italiana”

Dissabte: 20.30 h 
MÚSICA CLÀSSICA
Duració: 100 min 

GRANS SOLISTES II 
TANCAMENT DE TEMPORADA

/////////////////////////19

Director Titular:
Mihnea Ignat

ORQUESTRA SIMFÒNICA
CIUTAT D’ELX (OSCE)

Elina Rubio
Violí



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////GRANS SOLISTES II 
TANCAMENT DE TEMPORADA
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(sense descomptes)

Preu:
10, 12 i 15 €

Amb motiu de les 500 funcions professionals del 
tenor il·licità Javier Agulló, es presenta Celos, el 
recital estrenat al Palau de les Arts Reina Sofia i que 
ha sigut ja interpretat tant dins com fora d’Espanya. 
El recital es completarà amb una segona part, amb 
artistes invitats que faran les delícies de tots els 
assistents.

Obres de Bellini, Bizet, Verdi, Soutullo i Vert, 
Serrano… Entre altres.

Divendres: 21.00 h 
LÍRICA 
Duració: 90 min 

25JAVIER AGULLÓ,
CELOS

/////////////////////////////////

Soprano: Amparo Navarro
Tenor: Javier Agulló
Piano: Oscar Lobete
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(sense descomptes)

Preu:
16, 17 i 19 €

“Jo sol damunt d’un escenari?
Fotre, quina por!

Per això, baixe a la platea, amb els espectadors, 
perquè així no estic a soles. Per això, et pot tocar a 
tu i et puge a l’escenari, perquè no vull estar a soles. 
Doncs mira, ja que m’han deixat sol faré el que em 
done la gana!
Ballaré una coreografia de dansa contemporània (però 
mooolt contemporània), em convertiré en una bestiola 
dels documentals de Félix Rodríguez de la Fuente, 
esbrinaré si hi ha algun estúpid en la sala, a un altre 
l’hipnotitzaré…

Jo sol damunt d’un escenari?
Fotre, quina por!”
- Edu Soto

Diumenge: 19.00 h 
HUMOR 
Duració: 80 min 

27EDU SOTO, MÁS VALE SOLO 
QUE CIENTO VOLANDO

////
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Preu:
10, 12 i 15 €

Andrea i Damián, per fi, estrenen nou pis en el centre de 
Barcelona, després d’alguns anys de relació. La il·lusió i 
les ganes de gaudir de la seua acabada d’estrenar casa 
es veuran de sobte alterades per l’arribada d’Edgar, 
un amic de Damián a qui no veu des de fa més de deu 
anys. Després d’instal·lar-se a casa temporalment, 
la parella comença a descobrir un nou estil de vida, 
molt més obert i fora del convencional, que acabarà 
atrapant-los i conduint-los a una situació sense 
escapatòria possible. 

Tercer piso, escalera tres, del dramaturg il·licità Tomás 
Ferrando, no és només una comèdia, és una invitació 
a qüestionar allò que està establit i a deixar-nos portar 
pel que està prohibit… T’atreveixes a mirar?

CIA. KRAKELÉ

Dissabte: 20.30 h
COMÈDIA
Duració: 80 min

02TERCER PISO,
ESCALERA TRES

////////////////////////////////////

Repartiment: 
Andrea: Eva Cailá
Damián: Mario Mañas
Edgar: Cristian Monasterio

Direcció, disseny 
escenografia i il·luminació: 
German Gómez Bosch
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Amb tres treballs editats produïts per Ismael 
Guijarro, Rozalén ha captivat públic i crítica a parts 
iguals. A més, és una important activista social, que 
defensa amb la seua música els drets de les minories 
i les comunitats més desfavorides. Per exemple, en 
tots els seus concerts està acompanyada per Beatriz 
Romero, intèrpret de llengua de signes. D’aquesta 
manera, la seua música s’adreça a tot el món sense 
exclusions. 
 
Ara, Rozalén ix de gira per a presentar Cuando 
el río suena..., disc avalat per la crítica i que va 
aconseguir el núm. 1 en la llista de vendes del 
nostre país. Considerada una de les principals veus 
de la cançó d’autor, Rozalén comparteix en aquest 
treball importants experiències personals i històries 
familiars transmeses per la seua iaia. 

Diumenge: 20.00 h 
MÚSICA 
Duració: 90 min 

ROZALÉN03 ////////////////////////////////////////////////

(sense descomptes)

Primeres files

Preu:
20, 22 i 24 €

de 26 a 32 €



LlotgesLlotges

Pati de Butaques

Paradís

Amfiteatre

Localitats d’escassa visibilitat

* Excepte en els espectacles indicats en el programa.

Descomptes* Modalitat Espectacles

1 30% Targeta Daurada Tots*

Carnet Jove30%2 Tots*

Professors i alumnes de Dansa
(acadèmies de Dansa i conservatoris) 20%3 Dansa*

5 20% Grups escolars
(a partir de vint persones)

Tots*

6 20% Associacions culturals
(a partir de vint persones)

Tots*

Família nombrosa7 20% Tots*

4 20% Professors i alumnes de Música
(conservatoris)

Música
clàssica*

Horari
VENDA DE LOCALITATS //////////////////////////

De dimarts a dissabte de 10 a 13.30 i de 
17 a 20.30 h.

Els dies d’espectacle i fora d’aquests 
horaris, només es vendran entrades a la 
taquilla una hora abans de l’actuació.

Gran Teatre
Carrer Kursaal, s/n
03203 Elx (Alacant)
www.elx.es

Tel. Taquilla: 966 658 147



Condicions per als descomptes Informació General
INFORMACIÓ GENERAL /////////////////////////

• Per a l’aplicació de la modalitat 1 i 2 caldrà estar 
en possessió de la Targeta Daurada o del Carnet 
Jove.

• Per a les modalitats 3 i 4 caldrà presentar el carnet 
corresponent a la taquilla del Gran Teatre.

• Per a les modalitats 5 i 6 caldrà fer-ne la sol·licitud 
prèvia per escrit a la Regidoria de Cultura.

• Per a la modalitat 7 caldrà estar en possessió del 
Carnet de família nombrosa.

• La modalitat 5 es refereix a escolars de Primària 
i Secundària (fins als 16 anys) que, necessària-
ment, aniran acompanyats de professorat o 
d’aquella persona que es faça responsable del 
grup amb l’autorització prèvia dels pares.

• A l’entrada al teatre es podrà requerir la documen-
tació que acredite el dret a descompte.

• Tot i esta proposta de caràcter general, podran 
acordar-se variacions pel que fa a les sessions i a 
les localitats que tindran dret a descompte.

• Els descomptes sempre s’aplicaran en la taquilla 
del Gran Teatre.

• A les persones amb mobilitat reduïda que no pu-
guen accedir a la zona de Paradís, se’ls aplicarà el 
preu de l’entrada corresponent a aquesta zona i 
se’ls facilitarà l’accés al Pati de Butaques (fila 11 i 
llotges reservades a aquest efecte). Si aquestes 
persones necessiten acompanyant per als seus 
desplaçaments, se li aplicarà també el preu de la 
zona de Paradís. La mobilitat reduïda s’acreditarà 
per certificat de minusvalidesa o Targeta Daurada 
de l’Ajuntament d’Elx on aparega el símbol de mi-
nusvàlid. Aquesta acreditació podrà ser requerida 
en qualsevol moment pel personal del teatre.

El Gran Teatre agraeix la vostra coope-
ració per al bon desenvolupament de les 
actuacions.

• Una vegada començada la representació no es per-
metrà l’accés a la sala, ni serà motiu per a la devo-
lució de l’import de l’entrada, per la qual cosa pre-
guem puntualitat.

• L’únic motiu per a la devolució de l’import de les 
localitats és la suspensió de la representació.

• En virtut de la legislació vigent, no es pot fumar en 
l’interior de l’edifici.

• Està prohibit consumir aliments o begudes dins de 
la sala.

• En compliment dels drets de tots els artistes que 
intervenen en la representació, i dels especta-
dors, no es permet realitzar cap tipus de captació 
sonora o visual, sense autorització expressa.

• En entrar al Gran Teatre, cal desconnectar els te-
lèfons mòbils, les alarmes dels rellotges i les 
agendes electròniques.

• Aquest programa està subjecte a possibles varia-
cions.

• Les dades que apareixen en aquest programa han 
estat facilitades pels mateixos artistes o pels seus 
representants. Qualsevol canvi que s’hi produïsca 
es farà públic a través dels mitjans de comunica-
ció.

• En qualsevol cas, la responsabilitat dels actes or-
ganitzats per entitats alienes al Gran Teatre co-
rrespon als promotors.



AJUNTAMENT

EQUIP DEL GRAN TEATRE /////////////////////

Alcalde 
Carlos González Serna

Regidoria d’Educació i Cultura
Patricia Macià Mateu

Coordinador de Cultura
Javier Baeza

Directora Econòmica
Montse González 

Programador
Julián Sáez Pérez

Cap Tècnic
Miguel Ángel Amorós Parreño

Personal Espai Escènic
Juan José Claramonte
Tomás Soler

Cap de Sala
Sergio Campello

Taquilleres
Mª Asunción Montenegro
Mª Dolores Bru

Disseny i Maquetació
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Patrocina



Patrocina:

Hi col·labora:

Membre de: Segueix-nos en:
www.elx.es

granteatre

Organitza:

“Una persona no va al teatre per a escapar de si,
sinó per a restablir el contacte amb

el misteri que som tots”
- Alejandro Jodorowsky -




