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PROGRAMACIÓ

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
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LLOTJA

OC
TU
BRE

03 / D-ORDER. 

16 / SPANISH BRASS - CARLES DÉNIA.  
      CICLE DE MÚSICA “ÁNGEL ALFOSEA”

24 / CARLOS SOLER. 
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ENTRADA 7 €

OCTUBRE  /  03, Dissabte, 22.00 h 

ROCK 

D-ORDER

El grup il·licità D-ORDER ens presenta els seus últims temes 
en un concert on el ritme i el bon rotllo seran els protagonis-
tes. Unes hores carregades de diversió que ens faran ballar.
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ENTRADA 10 €

SPANISH 
BRASS 
CARLES 
DÉNIA
CICLE DE MÚSICA 
“ÁNGEL ALFOSEA”

Carles Dénia i Spanish Brass havien recorregut moltes terres 
abans que els seus camins es creuaren dalt d’un escenari per 
a disfrutar de la música. “Mira si hem corregut terres”… 
és un projecte basat, per una banda, en cançons que tenen 
el seu origen en l’etapa històrica en la qual la cultura àrab 
estava arrelada en la península Ibèrica o que procedeixen de 
la tradició musical de la Corona d’Aragó. Per una altra banda, 
en temes contemporanis però molt populars de Raimon, Joan 
Manel Serrat o La Gossa Sorda.

A tot açò, cal unir els magnífics arranjaments de Ramon Car-
do, un dels músics i compositors de jazz més reconeguts en 
l’àmbit nacional. Ell va començar la seua carrera musical a 
través del folklore valencià de mà de sa mare.

OCTUBRE  /  16, Divendres, 22.00 h 

MÚSICA
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Carlos Soler és un cantautor i compositor il·licità independent 
que mescla elements de variada naturalesa amb la finalitat de 
poder transmetre tant experiències personals com missatges 
de caràcter crític, reivindicatiu i social. 

Després de passar per diversos escenaris, micros oberts i 
actuacions radiofòniques en la seua ciutat natal, Elx, i en la 
ciutat d’Alacant, va publicar el seu Single “Sigo Aquí” en 2019, 
segon treball en el qual va decidir introduir elements elèctrics 
per a poder arribar a un públic més extens. Açò últim el va 
animar a seguir compartint la seua música en els escenaris 
d’altres ciutats com Madrid, València i Múrcia. A hores d’ara, 
es troba immers en noves actuacions i en el seu nou treball 
d’estudi: “El Alquimista”.

CARLOS 
SOLER

OCTUBRE  / 24, Dissabte, 22.00 h 

MÚSICA

ENTRADA 10 €
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NO 
VEM 
BRE

06 / MAHO BLUES BAND. 
       CICLE DE MÚSICA “ÁNGEL ALFOSEA”

13 / LOS REBELDES.  
       CICLE DE MÚSICA “ÁNGEL ALFOSEA”

14 / DANIEL ORTIZ. “PRELUDIO”

21 / DAVID PRADA. “GALA 30 ANIVERSARI 
ASSOCIACIÓ FRUTOS DEL TIEMPO”

27 / “A VOLTES AMB LA VIDA”

28 / ELLAS DAN LA NOTA “MÚSICA PER LA 
IGUALTAT”
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David Maho, jove guitarrista amb més de 20 anys de carrera 
professional, alumne avantatjat que beu de les fonts més pu-
res del blues-country-rock, amb una influència notable d’artis-
tes de la talla internacional com BB King, Eric Clapton, Albert 
King, Dwight Yoakam etc.

Amb més de 700 esdeveniments repartits per tota la penínsu-
la. Ara presenta el seu nou projecte “Maho Blues Band” amb 
el qual s’està assentant en el panorama del blues nacional, 
oferint un espectacle que va des de la formació duo (veu gui-
tarra i baix elèctric), a la de trio amb bateria, amb un repertori 
potent de blues-rock.

MAHO 
BLUES 
BAND

NOVEMBRE  /  06, Divendres, 22.00 h

BLUES

Cicle de música  
“Ángel Alfosea”

ENTRADA 10 €
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En la Barcelona de 1979, després de dos anys compaginant 
actuacions en solitari i amb el seu primer grup, Chocopolvo, 
Carlos Segarra funda, juntament amb Aurelio Morata i Moisés 
Sorolla, “Los REBELDES”. 

Llançat en 2013, “123 Acción”, amb temes completament 
inèdits, és considerat com un dels seus millors àlbums i on 
recuperen les arrels i el so que els va portar a la fama. Incom-
bustibles com sempre, REBELDES continuen girant sense 
parar, la qual cosa demostra que és una banda estimada per 
un públic fidel i requerida quan es vol assegurar la diversió i la 
festa amb pur rock&roll.

ENTRADA 10 €

LOS 
REBELDES

NOVEMBRE  /  13, Divendres, 22.00 h

ROCK

Cicle de música  
“Ángel Alfosea”
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León de Vega, pianista espanyol de fama internacional, fa 
temps que es baralla amb els 24 Preludis de Chopin.
En una frenètica carrera contra el temps i al ritme d’aquests 
24 moviments, León recorre Espanya marxant sobre la vida 
i la mort en un paral·lelisme marcat amb la tragèdia del com-
positor polonés.

Salvatge, tendre i autodestructiu, a León de Vega solament 
l’acompanyaran els Preludis en la seua lluita titànica per con-
vertir-se en el millor intèrpret chopinià de la història amb un 
últim i inoblidable recital a París.

“PRELUDIO”
DANIEL 
ORTIZ

NOVEMBRE  /  14, Dissabte, 19.00 h 

TEATRE

ENTRADA 5 €
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COMPTARÀ AMB LES SEGÜENTS ACTIVITATS.

1-Homenatge per als membres de Frutos del Tiempo que han 
sigut durant aquests 30 anys.

2-Vídeo d’amics de l’associació felicitant l’aniversari.

3-Lectura reivindicativa de membres de l’associació per una 
poesia de veritat.

4-Performances i actuacions musicals de col·laboradors habituals.

5-FI DE FESTA amb el concert Fin de gira de David Prada.

DAVID 
PRADA
“GALA 30 ANIVERSARI 
ASSOCIACIÓ FRUTOS 
DEL TIEMPO”

DURACIÓ: 90 min
ENTRADA 16,50 €

NOVEMBRE  /   21, Dissabte, 20.00 h 

POP 
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La companyia de teatre Iguales Teatro presenta “A Voltes 
amb la vida”, de Juan Luis Iborra i Antonio Albert. Amb Lola 
Soler, música en directe de Daniel Castillo i direcció de Qui-
que González, “A Voltes amb la vida” ens conta una història 
feminista de lluita i superació.

ENTRADA 5 €

“A 
VOLTES 
AMB LA 
VIDA”

NOVEMBRE  /  27, Divendres, 20.00 h 

TEATRE EN VALENCIÀ 
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 “ELLAS DAN LA NOTA” és un espectacle musical que no 
deixa impassible a ningú, travessa l’ànima i el cor de l’es-
pectador, dones artistes que a través del seu art recorren, 
unifiquen i intercalen distints estils de música, des del pop, el 
rock, la música celta i la copla en la seua més pura essència.

Un gran concert d’una hora i mitja de duració, amb imatges 
multimèdia, apte per a tots els públics, amb una banda de mú-
sics de reconeguda trajectòria musical. Al piano, Pau Álvarez, 
al baix, Juan Carlos Mendoza, a la guitarra, Raúl Santana i a 
la bateria, Pablo Ignacio Santiz.

ENTRADA 10 €

ELLAS DAN 
LA NOTA 
”MÚSICA 
PER LA 
IGUALTAT” 
amb CRSITINA DEL 
VALLE, LYDIA CACHO + 
ARTISTA INVITADA 

NOVEMBRE  /  28, Dissabte, 22.00 h 

POP
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DES
EM
BRE

05 / FABIÁN BARRAZA DJANGO’S QUARTET.

12 / ARTURO SERRA QUARTET. 

18 / “CUÉNTAME UN BLUES”. 

28 / “REBELDES”. CIA. MARACAIBO TEATRO
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Fabian Barraza Django’s Quartet és una formació de jazz ma-
nouche consolidada dintre del panorama jazzístic espanyol. 
Ha actuat en diversos Festivals de jazz nacionals com el fes-
tival de jazz manouche L’H de Barcelona, Festival de Jazz 
de Peníscola i en diversos concerts en auditoris dintre del te-
rritori nacional. Practica un estil denominat jazz manouche, 
també conegut com gipsy jazz (jazz gitano). Aquest vessant 
jazzístic, que beu més de la tradició musical centreeuropea 
que dels padrins estatunidencs del gènere, té en la figura 
de Django Reinhardt a un dels seus principals exponents. El 
guitarrista belga va unir l’herència rítmica i melòdica del Vell 
Continent amb l’esperit lliure i donat a la improvisació del jazz 
americà. Així, tradicional però dúctil i trepidantment fresca, és 
la música que ofereix Fabian Barraza al front del seu quartet.

FABIÁN 
BARRAZA 
DJANGO’S 
QUARTET
ENTRADA 10€

DESEMBRE  /  05, Dissabte, 22.00 h 

JAZZ
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El vibrafonista Arturo Serra, nascut a Picassent (València), va tindre 
la seua formació com a percussionista en el conservatori superior de 
València. La seua formació i les primeres intervencions foren dintre 
de la música clàssica. Les seues inquietuds i l’amor pel jazz feren 
que a poc a poc anara introduint-se en aquesta música del segle XX, 
participant en nombrosos seminaris entre els quals destaca el que 
va realitzar amb Gary Burton (Madrid 89), Hal Galper, Kenny Barron. 
Seminaris internacionals com el dirigit per Graham Jones (percussió) 
i el seminari internacional de marimba a càrrec de Robert Van Sice.

Ha intervingut en nombrosos festivals de jazz com el de Màlaga, Ei-
vissa, Estepona, Logronyo, etc. Ha sigut membre de la big band de 
Sedaví (València) Guanyador del primer premi del festival de jazz 
de Getxo. Actualment, és professor de l’”Orquestra Filharmònica de 
Màlaga”.

ENTRADA 10€

ARTURO 
SERRA 
QUARTET

DESEMBRE  /  12, Dissabte, 22.00 h 

JAZZ
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Es tracta d’un esdeveniment en què es trobaran relats musi-
cats que formen part de l’obra “Cuéntame un Blues” de Juan 
Campello, amb la música de The Survivors, banda de blues 
composta per Ricardo Pastor, Luis Pazos, Jose Manuel Mal-
donado, Amaya Gómez, Juan José Alfonso, Juan Campello 
i Frederic Fonlut, tot en directe i traspuant blues pels quatre 
costats.

ENTRADA 5 €

Presentació del 
segon CD

 “CUÉN-
TAME UN 
BLUES”

DESEMBRE  /  18, Divendres, 22.00 h 

BLUES
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“Rebeldes” és un espectacle sobre la igualtat de drets entre 
xiquetes i xiquets; homes i dones. Reflexiona sobre els rols 
que se’ns imposen des de la infància per a aplicar la perspec-
tiva de gènere des d’un enfocament constructiu.
La reflexió és una forma de qüestionament i rebel·lia. Aquesta 
funció proposa analitzar de forma teatral i divertida les nor-
mes que sustenten les desigualtats perquè la infància cres-
ca lliure de vells i absurds clixés. Amb aquestes premisses 
ideològiques i educatives, Maracaibo Teatro proposa una 
obra alegre i participativa en la qual les xiquetes i els xiquets 
són part activa.
Una cuidada posada en escena amb elements visuals i acolo-
rits envolta les històries, jocs, balls i cançons que són la base 
d’aquest espectacle integrador i bonic, tendre i divertit.
Un compromís teatral per a millorar el món.

ENTRADA 5 €

CIA. MARACAIBO 
TEATRO

“REBELDES”

DESEMBRE  /  28, Dissabte, 18.00 h 

TEATRE INFANTIL
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“REBELDES”

GE
NER

23 / “L’ENCANTERI DEL DRAC”.  
        CIA. LA CARRETA 

30 / PILAR ANDÚJAR

15 / JAVIER BAEZA. 
       CICLE DE MÚSICA “ÁNGEL ALFOSEA”
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JAVIER BAEZA (setembre de 1968) és un cantant, guitarrista 
i compositor d’Elx (Alacant) de dilatada trajectòria en la músi-
ca nacional. Va ser líder de la banda NOVIEMBRE.
Des de la dissolució de Noviembre en el 98, Javier Baeza 
va anar preparant les cançons que conformaren l’àlbum “El 
azúcar y la sal”, el seu primer disc en solitari.

En primavera de 2017, JAVIER BAEZA publica el seu segon 
disc en solitari: “Cuatrocientos, tres, mil segundos”. Un rotund 
àlbum carregat de rock, pop i melodies brutals. Tota l’essèn-
cia d’un artista únic, una veu incomparable i un guitarrista mà-
gic amb una llarga carrera per davant.

JAVIER 
BAEZA

ENTRADA 5 €

CICLE DE MÚSICA 
“ÁNGEL ALFOSEA”

GENER  /  15, Divendres, 22.00 h 

POP
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Una producció de títelles que dona vida a una llegendària his-
tòria d’un bosc amenaçat, un poble maleït, un drac enfadat i 
un heroi al qui no s’esperava.

Per a xiquets des dels 2 anys, aquesta companyia porta una 
aventura èpica i entretinguda amb música de percussió en 
directe i efectes escènics clàssics, per a recrear tota la màgia 
de les antigues llegendes medievals. L’espectacle té el sabor 
del vell Mester de Joglaria i té dos versions, en castellà i va-
lencià. 

ENTRADA: 5 €
CIA. LA CARRETA 

“L’ENCAN-
TERI DEL 
DRAC”

GENER  /  23, Dissabte, 18.00 h 

TEATRE INFANTIL
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Ballarina, cantant i coreògrafa professional nascuda a Almo-
radí (Alacant). Té estudis superiors en Dansa i en Arts Escè-
niques.
Fa 23 anys que està de gires pel món amb les millors com-
panyies com la d’Antonio Gades, Blanca del Rey o l’Opera 
Carmen de Franco Zefirelli en l’Arena de Verona (Itàlia).
Ha sigut primera ballarina en la companyia Riverdance i so-
lista i coreògrafa de les companyies de Carlota Santana Fla-
menco Vivo o Yuriko Yoda a Nagoya. Amb aquestes ha reco-
rregut els teatres més importants del món com el Discovery 
Theater a Anchorage (Alaska) o el Teatre Joyce a Nova York 
entre d’altres. Artista invitada amb la seua companyia per les 
ambaixades d’Espanya a Sarajevo i a Vietnam. En l’Instituto 
Cervantes de Turquia o pel Festival Internacional de Ballet 
Bàltic a Letònia entre d’altres.

PILAR 
ANDÚJAR
“BLUES AND ROLL 
SHOW”
ENTRADA 10 €

GENER  /  30, Dissabte, 22.00 h 

JAZZ



R E S U M  P R O G R A M A
O C T U B R E -  N O V E M B R E  -  D E S E M B R E  -  G E N E R  

2 0 2 0 -  2 0 2 1
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OCTUBRE NOVEMBRE

D-ORDER
03, SÁBADO, 22.00 H

SPANISH BRASS 
CARLES DÉNIA
CICLE DE MÚSICA 
“ÁNGEL ALFOSEA”
16, VIERNES, 22.00 H

CARLOS SOLER
24, SÁBADO, 22.00

MAHO BLUES BAND
CICLE DE MÚSICA 
“ÁNGEL ALFOSEA”
06, VIERNES, 22.00 H 

LOS REBELDES
CICLE DE MÚSICA 
“ÁNGEL ALFOSEA”
13, VIERNES, 22.00 H

“PRELUDIO”
DANIEL ORTIZ
14, SÁBADO, 19.00 H

DAVID PRADA
“GALA 30 ANIVERSARI 
ASSOCIACIÓ FRUTOS 
DEL TIEMPO”
21, SÁBADO, 20.00 H

“A VOLTES AMB LA 
VIDA”
27, VIERNES, 20.00 H

ELLAS DAN LA NOTA 
“MÚSICA PER LA  
IGUALTAT”
28, SÁBADO, 22.00 H

TEATRE

BALLB

MÚSICA
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DESEMBRE GENER

B

FABIÁN BARRAZA 
DJANGO’S QUARTET
05, SÁBADO, 22.00 H

ARTURO SERRA 
QUARTET
12, SÁBADO, 22.00 H

 “CUÉNTAME UN 
BLUES”
18, VIERNES, 22.00 H 

CIA. MARACAIBO 
TEATRO
“REBELDES”
28, SÁBADO, 18.00 H

JAVIER BAEZA
CICLE DE MÚSICA 
“ÁNGEL ALFOSEA”
15, VIERNES, 22.00 H

CIA. LA CARRETA 
“L’ENCANTERI DEL 
DRAC”
23, SÁBADO, 18.00 H  

PILAR ANDÚJAR
30, SÁBADO, 22.00 H
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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 sus-
pensió de la representació.

-En virtut de la legislació vigent, no es pot fumar en l’interior de l’edifi-
ci. 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 co-
municació. 

-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 opor-
tuna.

-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 l’excés de l’afo-
rament. 

-L’organització no es responsabilitza de les opinions i els comentaris 
realitzats pels artistes durant el desenvolupament de l’espectacle.
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MESURES  COVID19

ÚS DE MASCARETA EN 
TOT MOMENT.

PRESA DE TEMPERATU-
RA A L’ACCÉS.

SEGUIR SENYALITZACIÓ 
DE MOVIMENTS.

DESALLOTJAMENT 
ORDENAT DE LA SALA.

UNITAT CONVIVENCIAL 
JUNTA.

NETEJA DIÀRIA DE LA 
SALA

GESTIÓ DE LA CUA 
D’ACCÉS.

AFORAMENT REDUÏT 
DE LA SALA.

PAGAMENT AMB  
TARGETA RECOMANAT.
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MESURES  COVID19

NO HI HAURÀ 
PROGRAMES DE MÀ .

NO ES PODRÀ ENTRAR 
FORA D’HORA.

LLAVAT OBLIGATORI DE 
MANS AMB GEL.

ESTORETA AMB
DESINFECTANT.

Durant els mesos de setembre i octubre, per a garantir 

la seguretat dels nostres espectadors i empleats, La 

Llotja posa en pràctica una sèrie de mesures dirigides 

a evitar contagis.
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EQUIP DE LA SALA LA LLOTJA

Alcalde_ Carlos González Serna
Regidora de Cultura i Joventut_ Marga Antón Bonete
Directora econòmica_ Montse González
Programador_ Julián Sáez Pérez
Cap tècnic_ Miguel Angel Amorós Parreño
Personal Espai Escènic_ Juan José Claramonte
                                           Tomás Soler
Taquilleres_ M. Asunción Montenegro
                      M. 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


