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GENER



MÚSICA CICLE “LA MOGUDA DELS 80”

ENTRADA 16,50 €   //  DISSABTE 27  ı  22 h 

GENER

Parlar de Jaime Urrutia és parlar de la història de la música viva del nostre país. Músic 
d’especial sensibilitat per a captar la idiosincràsia de la vida, de marcades particularitats i 
grans subtileses. El seu passat musical es projecta en un present sòlid i en un futur que ens 
continuarà marcant per la seua empremta personalíssima.

JAIME
URRUTIA
LA VEU DE 
GABINET 
CALIGARI



FEBRER



TEATRE INFANTIL

CAMPANYA EDUCATEATRE  //  DIJOUS 1  i DIVENDRES 2 

FEBRER

ı Cebe Producciones ı
FUNCIONS CONCERTADES AMB CENTRES 
EDUCATIUS. 

Dorian, un burro jove que viu la vida amb una immensa curiositat i innocència, pastura i 
vagareja en la seua praderia amb tota la seua família. Pep és un lleó que és caçat mentres 
dorm i ficat en una gàbia de circ. Cap dels dos no podrà imaginar el que passarà. Un dia 
arriben els humans, als burros i al lleó els canvia la vida per sempre.

LOS 
PRIMEROS 
BURRITOS



MÚSICA CICLE “LA MOGUDA DELS 80”

ENTRADA 16,50 €   //  DIVENDRES 9  ı  21.30 h 

FEBRER

Humor i música en una nit inoblidable; dues hores de concert. El Gran Wyoming  & Los 
Insolventes rescaten clàssics del rock ‘n’ roll d’ahir i de hui. De Chuck Berry a Jet, passant 
per The Beatles, The Who, Frank Zappa, Rory Gallagher, Siniestro Total, Leño, Jet, Lou Reed, Los 
Salvajes, Radio Futura, Cornershop o Ramones. Un xou enèrgic, hipervitaminat i realment 
divertit. Una lliçó de bon rock ‘n’ roll, apte per a tots els públics…” 

EL GRAN
WYOMING 
Y LOS 
INSOLVENTES



TEATRE INFANTIL

DILLUNS 12, DIMARTS 13 i DIMECRES 14 

FEBRER

ı Talleralia ı
FUNCIONS CONCERTADES AMB CENTRES 
EDUCATIUS. 

Una obra de teatre on els participants navegaran entre planetes i estreles havent de 
solucionar les incidències que el viatge els oferisca. Una divertida experiència per a endinsar-
se en el món de l’astronomia i la física.
El nostre equip de científics sonats té una missió secreta en la lluna. Allí realitzaran 
espectaculars experiments com ara un rellotge de iode, reaccions químiques, cèrcols de 
fum i pompes gegants, tot això adornat amb grans dosis d’humor.

MISIÓN
ESPACIAL



TEATRE INFANTIL EN ANGLÉS

DILLUNS 19 i DIMARTS 20 

FEBRER

ı Forum Theatre & Education ı
FUNCIONS CONCERTADES AMB CENTRES 
EDUCATIUS. 

Les representacions de Forum estan adaptades als continguts i els nivells lingüístics de cada 
una de les etapes i els cicles del nostre sistema educatiu: Primària, Secundària, Batxillerat, 
cicles formatius i escoles d’idiomes. Durant dos dies, Forum representarà a La Llotja tres de 
les seues millors obres: Dinos, New York - New Dehli i The Time Machine.

DINOS / NEW 
YORK - NEW 
DEHLI / THE 
TIME MACHINE



TEATRE INFANTIL

CAMPANYA EDUCATEATRE  //  DIJOUS 22 i DIVENDRES 23 

FEBRER

ı La Estrella Teatro ı
FUNCIONS CONCERTADES AMB CENTRES 
EDUCATIUS. 

Quatre personatges molt enfadats persegueixen els seus animals, que s’han escapat: Pupi és 
un gos poregós i a qui li agrada cantar, Misina és una gata vegetariana a qui li agrada ballar, 
Kiriko és un gall dormilec i rocker, i Bartolo és un burro poeta que es nega a treballar en el 
camp. Així, que s’escapen al bosc, es fan amics i junts formaran una banda de rock.

LOS MÚSICOS 
DE BREMEN



MÚSICA

ENTRADA 16,50 €   //  DISSABTE 24  ı  21.30 h 

FEBRER

Los Punsetes és una banda espanyola d’indie pop sorgida a Madrid el 2004. Els seus 
components són Ariadna (veu), Jorge (guitarra), Chema (bateria) i Manu (guitarra). El nom 
de la formació s’inspira en l’expolític, presentador televisiu, divulgador científic i escriptor 
Eduard Punset. El grup va editar a principis del mes de març de 2017 el seu nou disc titulat 
¡Viva!, que ha sigut produït per El Guincho.

LOS
PUNSETES



MARÇ



TEATRE INFANTIL

CAMPANYA EDUCATEATRE    //  DIJOUS 1 i DIVENDRES 2 

MARÇ

Mamà cabra ha d’anar al mercat i els cabritets quedaran sols a casa, amb l’advertència de no 
obrir la porta a ningú. No obstant això, el llop feroç no tardarà a tocar a la porta.  Mitjançant 
enganys, aconseguirà entrar en la caseta i menjar-se’ls a tots, però el més xicotet s’escaparà 
i amb la mamà cabra aconseguirà rescatar els seus germanets de la panxa del llop i, per 
descomptat, alliberar-se’n per sempre, ja que ple de pedres caurà al riu i mai més no tornarà 
a espantar a ningú.

LOS 
CABRITILLOS
ı Los Claveles Teatro ı
FUNCIONS CONCERTADES AMB CENTRES 
EDUCATIUS. 



MÚSICA CICLE “LA MOGUDA DELS 80”

ENTRADA 22 €  //  DISSABTE 3  ı  21.30 h 

MARÇ

L’Orquesta Mondragón és un grup musical espanyol creat el 1976, a Sant Sebastià, al voltant 
de la personalitat del presentador i cantant Javier Gurruchaga. Considerada una de les 
formacions musicals pioneres en la fusió de la música i el teatre a Espanya, la banda se 
sustentava en els seus inicis sobre dos grans pilars escènics: el cantant, Javier, divertit i 
excèntric; i Popotxo Ayestarán, còmic que, fent servir només de la mímica, convertia cada 
cançó en un xicotet gag humorístic.

ORQUESTA 
MONDRAGÓN



TEATRE INFANTIL EN ANGLÉS

DIMECRES 7 

MARÇ

El malvat Lee furta el ramat d’ovelles de Johnny, un cowboy bo. Lee no pot dormir, però 
tampoc no sap comptar ovelles. Mentrestant, Johnny intentarà recuperar el seu ramat, per 
a això creuarà el desert amb l’ajuda d’un indi. En el camí, passaran un muntó de divertides 
aventures.

THE WILD 
WILD WEST
ı Face 2 Face Theatre ı
FUNCIONS CONCERTADES AMB CENTRES 
EDUCATIUS. 



MÚSICA

ENTRADA 16,50 €  //  DIVENDRES 9  ı  21.30 h 

MARÇ

Dinero és una banda de rock a seques, sense etiquetes de cap tipus, d’un estil molt marcat i 
que s’engrandeix en cada un dels seus concerts. Dinero ens proposa una alternativa musical 
que es trobava a faltar al nostre país. 

DINERO



MÚSICA

ENTRADA 10 €   //  DIVENDRES 16  ı  21.30 h 

MARÇ

Sensibilitat, poesia i talent. Tal volta siguen aquestes tres paraules les que definisquen Alex 
Sienna, un jove compositor valencià, nascut el 1992, que acaba de presentar el seu nou treball. 
Es tracta d’Épico y mortal, un EP de sis cançons gravades sota la direcció del productor Raúl 
Nácher. Temes de composició pròpia on aquest jove artista escapa del que està establit. A 
cavall entre el pop i l’indie, Sienna aposta per sons no tan coneguts ni explorats que recorden 
grups consagrats com ara Izal o Supersubmarina.

SIENNA



MUSICAL

ENTRADA ANTICIPADA 15 € TAQUILLA 18 €  //  DISSABTE 17  ı  19 h   

MARÇ

El Tributo a Manolo Escobar, interpretat per Luis Muñoz, és un repàs pels grans èxits musicals 
de l’ídol Manolo Escobar, Mr. Porompompero. L’espectacle compta amb projecció d’imatges 
dels millors moments de les seues actuacions i curiositats, tota una vida passejant el nom 
d’Espanya pel món, amb la seua cançó Viva España, entre d’altres. La duració de l’espectacle 
és de 90 minuts aproximadament.

TRIBUTO 
A MANOLO 
ESCOBAR



TEATRE INFANTIL EN VALENCIÀ

DIMECRES 21 

MARÇ

Ens endinsem en “un món ideal” ple d’aventures i diversió de la mà d’Aladdín i la seua 
entremaliada amiga la mona Abu. Una espectacular versió teatral pensada i creada per 
a xiquets en procés d’aprenentatge, a partir d’un text senzill i dinàmic, totalment adaptat, 
acompanyat d’un repertori de cançons i coreografies, i un màgic i colorit espai escènic, uns 
personatges molt simpàtics, i com no? la participació i col·laboració dels xiquets.  Puja a 
l’estora màgica i fes que els teus desitjos es facen realitat!

ALADDIN’S 
ADVENTURES
ı La Tourné Teatre ı
FUNCIONS CONCERTADES AMB CENTRES 
EDUCATIUS.
CONMEMORACIÓ DIA DEL TEATRE PER 
ALS INFANTS 



TEATRE INFANTIL

CAMPANYA EDUCATEATRE    //  DIJOUS 22 i DIVENDRES 23 

MARÇ

ı Teatro Tyl Tyl ı
FUNCIONS CONCERTADES AMB CENTRES 
EDUCATIUS.
CONMEMORACIÓ DIA DEL TEATRE PER 
ALS INFANTS. 

Basat en el conte homònim d’Ana Pelegrí. Segons conten els més majors, la flor de la 
meravella creix en diversos climes i condicions, cura les ferides i té àmplies aplicacions 
medicinals; però a més atresora el motor del desig, perquè trobar-la comporta aconseguir 
justament el que li dóna nom: la meravella.

LA FLOR 
DE LA 
MARAVILLA



MÚSICA

ENTRADA 16,50 €   //  DISSABTE 24  ı  21.30 h 

MARÇ

El 15 de setembre, Neuman va publicar el seu quart àlbum que, en paraules del seu líder, Paco 
Román, “es tracta del disc més il·lusionant”.
Crashpad arriba tres anys i tres mesos després de la intensa gira del seu anterior àlbum 
If, que els va col·locar en la primera línia de la música independent del nostre país i que 
van abordar sense parar des de l’EP Bye Fear / Hi Love, que va suposar la seua firma amb 
Subterfuge, el 2013, i que els va tindre també dos anys de gira.

NEUMAN



ABRIL



TEATRE

ENTRADA 6 €   //  DIVENDRES 6  ı  20.30 h 

ABRIL

Una residència d’ancians que ha fet fallida deixa en el carrer tres ancianes després d’uns 
quants anys juntes. L’última nit allí suposarà un comiat amarg i trist. Records, confessions, 
pors i una infinitat d’emocions que traslladaran les protagonistes als seus millors i els seus 
pitjors moments sota la temible ombra de la soledat. Un drama amb tints còmics que parla 
de la cruesa de la vida, de l’abandó, de l’oblit i de la soledat en el sentit més ampli. Una 
història tan real com el dia a dia i tan dura com el nostre propi destí.

HORA DE 
CERRAR
ı Pasión Irreversible ı



TEATRE

ENTRADA 10 €   //  DIVENDRES 13  ı  20.30 h  

ABRIL

ı Amb Luis Bermejo ı

La història de la pallassada i la història d’una vida s’enllacen en un monòleg de rialla i ràbia, de 
por i xicotetes grandeses, de tristesa i esperances. Una gran xicoteta història sobre el poder 
salvador de la rialla, un relat que palpita i emociona fins a convertir-se en una d’aquelles 
rares “joies” imprescindibles en què tots els elements viuen en la perfecció.

EL MINUTO 
DEL PAYASO



MÚSICA CICLE “LA MOGUDA DELS 80”

ENTRADA 16,50 €   //  DISSABTE 14  ı  21.30 h 

ABRIL

Los Toreros Muertos representen la contracultura nascuda durant la moguda madrilenya 
en l’estètica del punk, pop i del rock d’Espanya. El cantant, dibuixant i cineasta gadità Pablo 
Carbonell, el baixista gallec Many Moure i el teclista argentí Guillermo Piccolini van formar 
aquest grup el 1984, en plena moguda madrilenya. La banda es va dissoldre el 1992, però hui 
podrem tornar a gaudir dels seus temes i energia com si la Moguda mai no haguera acabat.

LOS TOREROS 
MUERTOS



TEATRE INFANTIL EN ANGLÉS

DIMECRES 18 

ABRIL

ı Face 2 Face Theatre ı
FUNCIONS CONCERTADES AMB CENTRES 
EDUCATIUS. 

Som en l’any 726 i Anglaterra busca desesperadament un líder. Arthur es converteix en rei 
quan extrau la mítica espasa Excalibur d’una pedra. A partir de llavors, ha de veure-se-les 
amb la malvada Morgan Le Fay que vol arrabassar-li el poder. D’altra banda, l’esposa d’Arthur 
sap on trobar el famós Sant Grial, que donarà vida eterna a qui primer el trobe. Morgan rapta 
Gwynevere i, amb l’ajuda dels seus cavallers i el mag Merlí, Arthur se’n va a la recerca del 
Sant Grial.

THE 
SWORD IN 
THE STONE



MÚSICA

ENTRADA 16,50 €   //  DIVENDRES 20  ı  21.30 h 

ABRIL

Varry Brava tornen amb nou disc. El pròxim treball, quart àlbum d’estudi, serà el relleu de 
Safari emocional (Hook Ediciones Musicales, 2016), que els ha portat a recórrer durant dos 
anys les sales i els festivals de múltiples ciutats espanyoles, amb més de 50 concerts a 
l’esquena durant la gira passada. El 2018 serà, sens dubte, el seu any, amb un àlbum més 
autèntic i més espontani.

VARRY 
BRAVA



TEATRE

DIMARTS 24  i DIMECRES 25  

ABRIL

ı De García Lorca ı  Cia. Sol de Nit ı
FUNCIONS CONCERTADES AMB CENTRES 
EDUCATIUS. 

Bodas de sangre aborda una tragèdia passional entre dos membres de famílies rivals. 
Aquesta història està inspirada en un fet real que havia tingut lloc als voltants d’un mas de 
Níjar. Lorca desposseirà el succés dels seus elements més vulgars, transformant i enriquint 
la història amb uns altres de més avantguardistes i poètics. Finalment, batejarà l’obra Bodas 
de sangre: tragedia en tres actos y siete cuadros. Tal com assenyala el títol, en aquesta obra 
els personatges es veuen arrossegats per forces irrefrenables a un destí fatal.

BODAS DE 
SANGRE



TEATRE INFANTIL

CAMPANYA EDUCATEATRE  //  DIJOUS 26 i DIVENDRES 27 

ABRIL

La vida és un viatge estrany i meravellós. Tots hi som exploradors d’un aprenentatge que 
mai no acaba. Mentrestant, el millor que podem fer és jugar, passar-ho bé i fer felices les 
persones que ens envolten. I això és precisament el que fan els nostres protagonistes, una 
espècie de xiquets grans que viatgen pel món amb el somni quixotesc de “desfer” greuges 
i complir desitjos. Un poètic espectacle, basat en el conte d’Irene Hass, on la música i les 
imatges tenen una gran rellevància.

JOJO Y 
NICOLETA
ı La Carreta Teatro ı
FUNCIONS CONCERTADES AMB CENTRES 
EDUCATIUS. 



MAIG



MUSICAL INFANTIL

DIVENDRES 4 

MAIG

El que va començar com un projecte de forta vocació pedagògica s’ha consolidat com una 
coral de referència. D’aquesta vocació sorgeix la idea de donar forma a un nou concert-
espectacle al voltant de les bandes sonores de pel·lícules que han estat presents al llarg de 
les nostres vides. Per a aquest projecte, ha sigut necessari un treball d’alt nivell amb el cor 
i amb el grup instrumental. Un espectacle complet d’aproximadament una hora de duració. 
Un concert destinat a grans i menuts.

LA BANDA 
SONORA DE 
TU VIDA
ı Coral de Cambra Illice ı
FUNCIONS CONCERTADES AMB CENTRES 
EDUCATIUS. 



FLAMENC

ENTRADA 9 €  //  DISSABTE 5  ı  20.30 h

MAIG

“Vaig nàixer a Granada. Mon pare, gran aficionat al flamenc, m’ensenyava alguns cants. 
Gràcies a ell, un dia vaig descobrir Camarón de la Isla i va ser ací on va començar la meua 
afició pel flamenc que, amb el pas del temps, es va convertir en la meua vertadera vocació. 
He tingut l’honor de compartir moments de cant amb artistes de la talla de José Menese, 
Márquez el Zapatero, Curro Piñana o José Carpio Mijita.”

VANESSA 
TEBA



TEATRE INFANTIL

CAMPANYA EDUCATEATRE    //  DIJOUS 10 i DIVENDRES 11 

MAIG

Tot va començar amb uns personatges i un poc de màgia quan, el 1959, Miguel Pino va 
combinar una bonica història amb un teatre de titelles en Las aventuras de Peneque el 
valiente.
Un cotxe, una maleta i molta il·lusió el van convertir en un pioner del teatre de titelles modern. 
Des de llavors, la firma Miguel Pino és un símbol de qualitat a nivell nacional en l’àmbit de 
l’entreteniment familiar.

PENEQUE 
VALIENTE
ı Producciones Pino ı
FUNCIONS CONCERTADES AMB CENTRES 
EDUCATIUS. 



ROCK

ENTRADA 10 € INCLOU CD  //  DISSABTE 12  ı  21.30 h 

MAIG

Format el 1990, al llarg de la seua trajectòria musical ha oferit innombrables concerts per 
la Comunitat i han sigut teloners, entre uns altres, de Robert Gordon i Chris Speeding, Crazy 
Cavan, Rosendo, Los Del Tonos, M-Clan o Loquillo.
El grup es va dissoldre el 1995 i, enguany, han decidit reunir-se  per a plasmar tota la seua 
trajectòria en un CD amb què obsequiar tots els seus seguidors.

LA 
RESERVA



TEATRE

ENTRADA 5 €
DIVENDRES 18  ı  21 h  //  DISSABTE 19  ı  19 h i 22 h  // DIUMENGE 20  ı  19h

MAIG

ı D’Ani Kukala ı  Dirigida per Antonio 
Chinchilla ı Aula de Teatre de la 
Compañía Clásica de Comédias ı

Remedios Expósito, una dona amb la vida resolta, de sobte veu el seu món alterat quan es 
troba amb la seua iaia, amb qui no ha tingut tracte familiar. L’anciana li desgranarà la història 
dels seus avantpassats i l’exhortarà que continue amb una curiosa tradició familiar.  Les 
dones i els homes que han format part de l’arbre genealògic de Remedios es mostraran 
davant d’ella per a donar seguretat, de vegades, o per a fer trontollar, unes altres, els 
fonaments sobre els quals ha construït la seua vida.

LA CURIOSA 
TRADICIÓN 
DE REMEDIOS 
EXPÓSITO





MARÇ
LOS CABRITILLOS
dijous 1 i divendres 2

ORQUESTA MONDRAGÓN
dissabte 3

THE WILD WILD WEST
dimecres 7

DINERO + SECOND
divendres 9

SIENNA
divendres 16

TRIBUTO A MANOLO ESCOBAR
dissabte 17

ALADDIN’S ADVENTURES
dimecres 21

LA FLOR DE LA MARAVILLA
dijous 22 i divendres 23

NEUMAN
dissabte 24

FEBRER
LOS PRIMEROS BURRITOS
dijous 1 i divendres 2

EL GRAN WYOMING 
Y LOS INSOLVENTES
divendres 9

MISIÓN ESPACIAL
dilluns 12, dimarts 13 i dimecres 14

DINOS / NEW YORK - NEW 
DEHLI / THE TIME MACHINE
dilluns 19 i dimarts 20

LOS MÚSICOS DE BREMEN
dijous 22 i divendres 23

LOS PUNSETES
dissabte 24

Teatre

Música



MAIG
LA BANDA SONORA DE TU VIDA
divendres 4

VANESSA TEBA
dissabte 5

PENEQUE VALIENTE
dijous 10 i divendres 11

LA RESERVA
dissabte 12

LA CURIOSA TRADICIÓN DE 
REMEDIOS EXPÓSITO
divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20

ABRIL
HORA DE CERRAR
divendres 6

EL MINUTO DEL PAYASO
divendres 13

LOS TOREROS MUERTOS
dissabte 14

THE SWORD IN THE STONE
dimecres 18

VARRY BRAVA
divendres 20

BODAS DE SANGRE
dimarts 24 i dimecres 25

JOJO Y NICOLETA
dijous 26 i divendres 27



LA SALA CULTURAL LA LLOTJA AGRAEIX LA VOSTRA COOPERACIÓ PER AL BON 
DESENVOLUPAMENT DE LES REPRESENTACIONS

-Una vegada començada la representació no es permet l’accés a la sala, ni serà motiu per a 
la devolució de l’import de l’entrada, per la qual cosa preguem sempre 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. Així mateix, està 
prohibit consumir aliments dins de la sala.
-En compliment dels drets de tots els artistes que intervenen en la representació i dels 
espectadors, no està permés realitzar cap tipus de captació sonora o visual, sense expressa 
autorització prèvia.
-Us recordem que abans d’entrar a la sala heu de desconnectar els telèfons mòbils, alarmes 
de rellotges i agendes electròniques.
-Aquest programa està subjecte a possibles variacions.
-Les dades que figuren en el programa han sigut facilitades pels mateixos artistes o, si és el 
cas, pels seus representants. Qualsevol canvi que s’hi produïsca serà fet públic a través dels 
mitjans de comunicació. 
-En qualsevol cas, la responsabilitat sobre els actes organitzats per entitats alienes a 
l’Ajuntament d’Elx correspon als promotors.
-En les entrades amb descomptes se sol·licitarà l’acreditació oportuna.
-Els menors han d’estar acompanyats per adults. 
-En compliment del Pla d’Emergències, cada persona, tinga l’edat que tinga, ocupa una 
localitat de la sala, així s’evita el sobre aforament.
-L’organització no es responsabilitza de les opinions i els comentaris realitzats pels artistes 
durant el desenvolupament de l’espectacle.



EQUIP DE LA SALA LA LLOTJA

Alcalde_ Carlos González Serna

Regidora d’Educació i Cultura_ Patricia Maciá Mateu

Coordinador de Cultura_ Javier Baeza 

Directora econòmica_ Montse González

Programador_ Julián Sáez Pérez

Cap tècnic_ Miguel Angel Amorós Parreño

Personal Espai Escènic_ Juan José Claramonte
                                        Tomás Soler

Taquilleres_ Mª Asunción Montenegro
                    Mª Dolores Brú

Disseny_ Render.com.es



PLAÇA DE LA LLOTJA
BARRI D’ALTABIX - ELX

VENDA D’ENTRADES
instanticket.es
Taquilla Gran Teatre
i en la taquilla de La Llotja
una hora abans de cada 
espectacle. 

ELX.ES


