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dissabte / 20 h / teatre
Un Oscar para Óscar
Txalo Producciones

dissabte / 20 h / música clàssica
Univers Barroc
Orquestra Simfònica Ciutat d’Elx, 
OSCE

diumenge / 19 h / comèdia
La curva de la 
felicidad
Amb Gabino Diego

divendres / 21 h / música
Los Secretos

dissabte / 21 h / humor
Xavi Castillo. Yonquis 
del dinero
Pot de Plom Teatre

divendres / 20.30 h / música
Elefantes

dissabte / 20 h / dansa
Malditas Plumas
Cia. Sol Picó

dissabte / 20 h / música clàssica
Música per a la 
primavera
Orquestra Simfònica Ciutat d’Elx, 
OSCE

divendres / 20 h / teatre
Una habitación propia
De Virginia Woolf
Commemoració del Dia de la Dona

diumenge / 19 h / sarsuela
Los gavilanes
Coral Il•licitana

divendres / 20 h / òpera
El barbero de Sevilla 
De Rossini.
Cia. d’Òpera LGAM amb l’Òpera 
Nacional de Moldàvia

dissabte / 20 h / comèdia musical
El musical dels 80s 
90s

divendres / 20 h / ballet
Carmen, de Bizet
Ballet Espanyol d’Aída Gómez
103 Aniversari de la Inauguració del 
Gran Teatre

diumenge / 19 h / teatre
El sonido oculto
D’Adam Rapp
Commemoració del Dia del Teatre

dijous / 20 h / conferència
Antonio Muñoz Molina
Cicle La dignitat de la paraula

dissabte / 20 h / música clàssica
Música per a la 
Setmana Santa
Orquestra Simfònica Ciutat d’Elx, 
OSCE

Agenda
Febrer 

Març Abril
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Aquest avanç de programació té 
caràcter informatiu. Les dades que hi 
conté poden ser objecte de 
modificació posterior. Consulta aquí 
tota la programació actualitzada.

divendres / 20.30 h / comèdia
Ojos que no ven
Moma Teatro

dissabte / 20 h / música
Rufus Wainwright
Solo en España

dijous / 20 h / conferència
Begoña M. Rueda
Cicle La dignitat de la paraula

divendres / 20.30 h / música
Symphonic Rhapsody 
of QUEEN
dissabte / 20 h / música
Vivir así es morir de 
amor (Tribut a Camilo 
Sesto)
diumenge/ 19 h / dansa
Emergents. XII 
Festival Abril en 
Dansa
Commemoració del Dia Mundial de la 
Dansa

diumenge/ 19 h / dansa
Yarin. XII Festival Abril 
en Dansa
Kukai dantza–Jon Maya i Andrés 
Marín
Commemoració del Dia Mundial de la 
Dansa

divendres / 20.30 h / comèdia
Maestrissimo
Yllana

dissabte / 20 h / humor
Lectura fácil
Bitò Produccions i Centre 
Dramàtic Nacional

diumenge / 19 h / comèdia
¡Por fin solo!
Carles Sans (Tricicle)

Maig

Juny
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dijous / 20 h / conferència
Enrique Vila-Matas
Cicle La dignitat de la paraula

dissabte / 20 h / música clàssica
Concert 35 Aniversari 
de l’OSCE
Orquestra Simfònica Ciutat d’Elx, 
OSCE

diumenge / 19 h / humor
A ningú que li passe
Eugeni Alemany

dijous / 20 h / teatre 
Los dioses y Dios
Amb Rafael Álvarez “El Brujo”

divendres / 21 h / música
Revolver. Adictos a la 
euforia Tour

divendres / 20 h / comèdia
Ser o no ser
Amb Juan Echanove

dissabte / 18 h / musical familiar
Tadeo Jones, la tabla 
esmeralda
Amb Naím Thomas

diumenge / 19 h / màgia
El Mago Yunke. Origen
divendres / 20 h / música
Como una ola: Tribut a 
Rocío Jurado
Cia. Jovita Gómez Couto

dissabte / 21 h / música
Pûlsar to Floyd, tribut a 
Pink Floyd
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Estem a Los Ángeles, el dia que se celebra la cerimònia dels 
Premis de l’Acadèmia, els Òscars; concretament, en un 
modest motel als afores de la ciutat. Ací arriben Óscar 
Manzano, un jove director el curtmetratge del qual ha 
sigut nominat, acompanyat, ni tan sols ell sap molt bé 
perquè, pel ministre de Cultura, Guillermo Barrientos, i la 
ministra d’Hisenda, Irene Navarro. Entre contínues 
gresques dels dos polítics i poques hores abans de 
començar la cerimònia, es presenta en l’habitació d’Óscar 
la jove Pauline, una escort girl contractada d’amagat per 
Guillermo perquè fingisca ser la nóvia d’Óscar durant la 
gala i la catifa roja.

Aquest impossible grup de quatre viurà la nit més boja de 
les seues vides, trobant-se i destrobant-se en una cosa que 
ens uneix a tots: els nostres somnis i tot el que perdem en 
el camí a aconseguir-los.

Autor: Mario Hernández
Direcció: Mario Hernández
Intèrprets: Jon Plazaola, Agustín Jiménez, Rebeca Sala i Mara Guil

04 feb
dissabte
20 h

Un Oscar
para Óscar
Txalo Producciones

teatre
Duració: 90 min

Preu: 16, 18 i 20 €
(sense descomptes)

Foto: ©Javier Naval



11 feb
dissabte
20 h
música 
clàssica
Duració: 100 min

Preu: 16, 18 i 20 €
(consulteu descomptes)

Univers Barroc
Orquestra Simfònica 
Ciutat d’Elx, OSCE
Director Titular: Mihnea Ignat
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12 feb
diumenge
19 h
comèdia
Duració: 90 min

Preu: 16, 18 i 20 €
(sense descomptes)

És cert que els homes pateixen una crisi als 50? Tots saben 
que ells són el sexe dèbil de la parella. Encara que somien a 
anar-se’n de marxa, els espanta viure sols i tornar sols a 
casa després d’unes nits boges que mai són tan boges. 

Quino, interpretat per Gabino Diego, en plena crisi dels 
cinquanta, és abandonat per la seua dona: “per gros i per 
calb”. Fins a la data, ha viscut en un pis ampli del centre, 
però Carmen espera que Quino la venga per a rebre la seua 
meitat. Açò li provoca una enorme angoixa perquè, entre 
altres coses, significa perdre definitivament la seua dona... 
Intenta per tots els mitjans que no li’l compren: ho 
desaconsella, assegura que les instal·lacions elèctriques i 
les canonades són velles... Però la seua personalitat fràgil i 
insegura el porta a firmar documents de compromís de 
venda amb tres personatges diferents: Javier, Manuel i Fer.

Autors: Eduardo Galán i Pedro Gómez.
Direcció: Josu Ormaetxe
Actors: Gabino Diego, Antonio Vico, Jesús Cisneros i Josu Ormaetxe

La curva de la
felicidad
Descalzos Producciones
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Los Secretos han sabut conservar un estil i un so únic, fora de 
modes i tendències. En l’actualitat giren amb el format sextet 
elèctric, triat sàviament per la banda per a realçar l’inconfu-
sible Secretos i que comptarà amb les guitarres d’Álvaro 
Urquijo i Ramón Arroyo, el baix de Juanjo Ramos, el piano de 
Jesús Redondo, la incessant bateria de Santi Fernández i la 
nova incorporació de Txetxu Altube, amb les seues guitarres i 
cors que potencien més encara l’estil country/rock de la 
banda.
 
En paraules d’Álvaro Urquijo: “en un moment tan important 
com el d’ara, després del que s’ha viscut per tots, volem 
reivindicar la necessitat de continuar sempre endavant, de no 
deixar-se véncer pels obstacles i oferir la nostra música com 
una eina realment útil a l’abast del públic”. D’aquesta 
manera, faran un recorregut per temes tan emblemàtics com  
Déjame, Pero a tu lado o La calle del olvido, així com cançons 
més recents que pretenen ser un cresol d’emocions en el qual 
la gent puga sentir-se identificada.

17 feb
divendres
21 h
música
Duració: 90 min

Preu: 35, 40 i 45 €
(sense descomptes)

Los Secretos
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18 feb
dissabte
21 h
humor
Duració: 90 min

Espectacle
en valencià

Preu: 12 i 15 €
(sense descomptes)

La companyia Pot de Plom proposa una nova experiència, 
un monòleg de Xavi Castillo titulat Yonquis del dinero, un 
joc teatral basat en el llibre de Sergi Castillo Prats, Yonquis 
del dinero: las diez grandes historias de la corrupción 
valenciana. Es tracta d’un gran fresc històric d’allò que s’ha 
viscut en la Comunitat Valenciana al llarg de 25 anys i un 
exercici de memòria històrica. Per a nosaltres, treballar 
amb el llibre encaixa perfectament en la nostra trajectòria 
com a companyia de teatre. Després d’haver fet un 
monòleg al voltant de la Bíblia, ens trobem ara amb “la 
bíblia de la corrupció”. Estem molt agraïts a Sergi per 
deixar-nos jugar amb aquest material: Marcos Benavent, 
Zaplana, Fabra, Blasco, Rita, Ruso, Ortiz, Cuesta… hi estan 
tots!

A més, per a nosaltres és l’espectacle perfecte per a 
celebrar els 30 anys de Pot de Plom en els escenaris… “30 
anys fent el moniato!”

Yonquis 
del dinero
Xavi Castillo
Pot de Plom Teatre
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24 feb
divendres
20.30 h Renovadors de la cançó espanyola des d’una perspectiva 

única i personal, es posicionen com el nostre referent 
musical de més ampli espectre, fusionant estils que van 
des del pop fins al flamenc, passant per la cançó melòdica i 
el rock. 

En aquests moments, Elefantes treballa intensament en 
una retrospectiva molt especial amb motiu del seu 25 
aniversari, que culminarà, com no pot ser d’una altra 
manera, en una potent gira de teatres on Elefantes 
desgranarà les cançons més importants de la seua carrera 
en el que serà un esdeveniment molt emotiu tant per a ells 
com per als seus nombrosos seguidors de tot el país.
 
Elefantes són Shuarma (veu, compositor), Jordi Ramiro 
(bateria), Julio Cascán (baix) i Alex Vivero (guitarra).

Elefantes

música
Duració: 90 min

Preu: consulteu 
a Instant Ticket o 
a la taquilla del teatre
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En Malditas Plumas recorrem diferents episodis de la vida 
d’un personatge, encarnat per Sol Picó, en un viatge que 
transita entre la tendresa i la decadència. En aquesta obra, 
el públic coneix la història d’aquesta vedet del Paral·lel i 
comparteix els seus records, experiències, vivències… O bé 
mai arribà a ser-ho i són els seus somnis, les seues 
projeccions vitals, els seus desitjos no complits? És tot un 
gran deliri tal vegada que, encara que ens transporta a un 
lloc i a una època molt concrets, ens connecta també amb 
els sentiments més humans i, per tant, més universals: la 
por a la mort, a la degradació, a la pèrdua... a desaparéixer.

Inspirant-se en el gènere de la revista espanyola i la seua 
picaresca, aquesta obra juga amb la transformació, la 
interacció del públic i la confusió entre ficció i realitat, 
sempre amb la ironia i el sentit de l’humor que caracterit-
zen el llenguatge de Sol Picó.

25 feb
dissabte
20 h

Malditas
Plumas
Cia. Sol Picó

dansa
Duració: 60 min

Preu: 15 €
(sense descomptes)
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04 mar
dissabte
20 h

Música per a
la primavera
Orquestra Simfònica Ciutat 
d’Elx, OSCE
Director Titular: Mihnea Ignat

música 
clàssica
Duració: 100 min

Preu: 16, 18 i 20 €
(consulteu descomptes)

Fotos: ©Dani Pastor/Grupo Antón Comunicación
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Aquest espectacle és la trobada de Virginia Woolf amb el 
públic del segle XXI. Un discurs irònic i emocionant, amb 
música en directe, que és ja un clàssic de l’escena. Tan 
famós com polèmic, quasi un segle més tard, el llibre de la 
genial autora continua sent un mite del feminisme i una 
joia de la literatura universal.

Aquesta conferència que hui recorre els escenaris és una 
experiència imaginària, vívida i humorística. Desemboca 
com un riu inexorable en algunes de les idees més 
intel·ligents i d’aparença més senzilla sobre el paper de les 
dones en el món. Virginia Woolf escriu Una habitación 
propia quan està succeint la major revolució social de tots 
els temps: la igualtat d’homes i dones davant la llei. Només 
fa nou anys que se li ha concedit el vot a la dona.

“Sou conscients que les dones tal vegada siguem l’animal 
més discutit de l’univers?”, ens pregunta l’escriptora 
britànica.

Versió per a l’escena i direcció: María Ruiz
Intèrpret: Clara Sanchis
Música: Clara Sanchis a partir de J. S. Bach
Disseny de vestuari: Helena Sanchis
Realització de vestuari: Cornejo
Il•luminació: Juan Gómez-Cornejo
Fotografia: Isabel de Ocampo i Diego Ruiz
Disseny gràfic: Diego Ruiz

10 mar
divendres
20 h

Duració: 85 min

Preu: 7 €
(sense descomptes)

COMMEMORACIÓ
DEL DIA DE LA DONA                 

teatre

Una habitación 
propia
De Virginia Woolf





Cap a 1845, en una aldea de pescadors a la Provença, al 
sud de França. Juan, jove i ben plantat mosso, marxa a 
llunyanes terres en busca de fortuna, i deixa enrere 
amics i mosses. La seua absència es prolonga durant 
alguns anys i, després de moltes penalitats, finalment li 
somriu la fortuna i torna riquíssim. Tota l’aldea es 
prepara per a rebre’l amb una gran festa que organitzen 
amb gran rivalitat l’alcalde i el sergent de gendarmes.

Adriana reviu les seues antigues esperances amb Juan, 
però no és corresposta per aquest, que pretén la seua 
jove filla Rosaura. La trobada de mare i filla davant 
aquesta situació dona lloc a una de les escenes més 
belles de la sarsuela. L’alcalde i el sergent intentaran 
desbaratar la boda, ajudats pel germà i la cunyada de 
Juan, que veuen esfumar-se la seua herència.

Durant l’obra, succeeixen esdeveniments que acaben 
amb les pretensions de Juan i posen de manifest les 
males arts de Leontina, iaia de la jove.

Repartiment
Adriana: Noemí Abellán                                      
Rosaura: Julia Bravo
Renata: Guillermina Manrique                         
Leontina: Pepita Corbí
Juan: Javier Rubio                                           
Gustavo: José Manuel Mas
Clarivan: Francisco Duque                                   
Triquet: Diego Díez
Camilo: José Luis Maestre

22

12 mar
diumenge
19 h

Los gavilanes
Coral Il•licitana

sarsuela
Duració: 130 min
(15 min entreacte)

Preu: 14, 18 i 20 €
(sense descomptes)
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El barbero de Rossini ha demostrat ser una de les grans 
obres mestres de la comèdia dintre de la música i ha sigut 
descrita com l’òpera bufa de totes les òperes bufes. Inclús 
després de dos-cents anys, la seua popularitat en l’escena 
de l’òpera moderna testimonia la seua grandesa.

La trama relata les peripècies d’una parella d’enamorats 
integrada pel comte d’Almaviva i la jove òrfena Rosina. 
Bartolo, preceptor de la xicona, també la pretén malgrat la 
diferència d’edat. Per a evitar-ho, la parella es val de l’ajuda 
del barber Fígaro, que mitjançant embolics enganya a 
Bartolo i aconsegueix unir en matrimoni els enamorats.

17 mar
divendres
20 h

El barbero 
de Sevilla
De Rossini
Cia. d’Òpera LGAM (Leonor Gago Artist Mana-
gement), en col•laboració amb l’Òpera Nacional 
de Moldàvia

òpera
Duració: 180 min
(descansos inclosos)

Preu: 
32,50; 34,50 i 38 €
(sense descomptes)

Òpera en dos actes.

Llibret: 
Cesare Sterbini, basat en la 
comèdia Le Barbier de 
Séville ou La précaution 
inutile de Pierre-Augustin 
Caron de Beaumarchais.

Lloc i època: 
Sevilla, s. XVIII.
Director musical: 
José Escandell (Espanya) 
Direcció artística: 
Leonor Gago

Una exclusiva de 
L.G. Artist Management

Vestuari de l’Òpera 
Nacional de Moldàvia 
“Maria Biesu” de Kishinau
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Musical original d’una època única en el qual el públic 
compartirà l’experiència dels personatges, cantant, 
ballant i sent còmplices de cada un d’ells. El millor pop 
espanyol dels huitanta i noranta es mescla amb èxits 
internacionals i amb les millors cançons de l’estiu que 
marcaren la nostra joventut. 

El musical més ballat de la història.

18 mar
dissabte
20 h

El musical dels 
80s 90s

comèdia
musical
Duració: 90 min

Preu: 15, 18 i 20 €
(sense descomptes)
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L’acció es desenvolupa en la Sevilla de finals del segle XIX. 
Carmen la cigarrera entaula una baralla amb Manuelita en 
l’interior de la Fàbrica de Tabacs, li talla la cara i açò 
motiva la seua detenció per part del tinent Zúñiga, que 
encarrega a Don José, caporal del Regiment de Dragons 
d’Alcalá, el seu trasllat a presó. Carmen sedueix Don José, 
que procura el seu alliberament, per la qual cosa és 
arrestat i degradat.

Temps més tard, Carmen es troba en la taberna de Lillias 
Pastia, on s’ha citat amb Don José. Apareix el torero 
Escamillo, del qual Carmen s’enamora. Després de 
diversos avatars, en la plaça en la qual toreja Escamillo, 
Carmen es troba amb Don José i decideix donar per 
acabada la seua relació. Don José, cegat per la gelosia, i 
mentre el públic de la plaça victoreja Escamillo, enfonsa el 
seu punyal en el cos de Carmen, i li causa la mort.

24 mar
divendres
20 h

Carmen
De Bizet
Ballet Espanyol d’Aída Gómez

Duració: 90 min

Preu: 15 €
(descomptes aplicables)

Direcció artística 
i coreografia: 
Aída Gómez

Direcció d’escena: 
Emilio Sagi

Direcció musical: 
José Antonio Rodríguez

Música: 
José Antonio Rodríguez 
(música original) 
i Bizet

Orquestració Bizet: 
Miguel Roa

ballet
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Duració: 90 min

Preu: 16, 18 i 20 €
(sense descomptes)

teatre

26 mar
diumenge
19 h

Del finalista al Premi Pulitzer, Adam Rapp, i després de la 
seua triomfal estada a Broadway, arriba a Espanya aquest 
fascinant thriller psicològic que ha sacsejat el públic i la 
crítica a Nova York. Una funció on res és el que sembla i la 
línia entre la ficció i la realitat és quasi invisible.

Bella Baird és una professora d’escriptura en la prestigiosa 
Universitat Yale. Entre llibres de Dostoievski i l’hivern fred 
de Connecticut coneix Christopher Dunn, un misteriós 
estudiant que la visita buscant inspiració per a la seua 
novel·la. Paradoxalment, serà Christopher qui inspire Bella 
perquè aquesta li demane un favor quasi inconcebible. 
Bella i Christopher carreguen, respectivament, amb la 
seua pròpia història: el misteri resideix en com acaba.

Autor: Adam Rapp
Versió i direcció: Juan Carlos Rubio
Intèrprets: Toni Acosta i Omar Ayuso
Fotografia: Sergio Parra
Direcció de producció: Marisa Pino
Producció executiva: Bernabé Rico

El sonido oculto
D’Adam Rapp
Una producció de Talycual, Txalo, La Leona 
Madre i La Alegría

COMMEMORACIÓ
DEL DIA DEL TEATRE
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Nasqué a Úbeda (Jaén) en 1956. Ha reunit els seus articles en 
volums com  El Robinson urbano (1984) o La vida por delante 
(2002). La seua obra narrativa comprén Beatus Ille (1986), El 
invierno en Lisboa (1987), Beltenebros (1989), El jinete polaco 
(1991), Los misterios de Madrid (1992), El dueño del secreto 
(1994), Ardor guerrero (1995), Plenilunio (1997), Carlota Fainberg 
(2000), En ausencia de Blanca (2001), Ventanas de Manhattan 
(2004), El viento de la Luna (2006), Sefarad (2001), La noche de 
los tiempos (2009), Como la sombra que se va (2014), Un andar 
solitario entre la gente (2018), Tus pasos en la escalera (2019), El 
miedo de los niños (2020), Volver a dónde (2021), el volum de 
relats  Nada del otro mundo (2011) i l’assaig Todo lo que era 
sólido (2013). Ha rebut, entre altres, el Premi Príncep 
d’Astúries de les Lletres, el Premi Planeta, el Premi 
Jerusalem, el Prix Médicis Étranger i fou finalista del Premi 
Man Booker International amb la novel·la  Como la sombra que 
se va en 2018. 

30 mar
dijous
20 h
conferència
Duració: 75 min

Preu: entrada lliure

Antonio Muñoz 
Molina
Cicle La dignitat de 
la paraula



Fotos: ©Iván Jiménez/Seix Barral
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01 abr
dissabte
20 h
música 
clàssica
Duració: 100 min

Preu: 16, 18 i 20 €
(consulteu descomptes)

Música per a la 
Setmana Santa
Orquestra Simfònica 
Ciutat d’Elx, OSCE
Director Titular: Mihnea Ignat
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Quan una família celebra unida, roman unida. Però cal 
seguir unes regles: No es pot parlar de certs temes, cal 
mirar cap a un altre costat quan alguna cosa et fa mal, cal 
esquivar els ganivets i somriure, res de política, no es 
menciona l’oncle Andrés ni es pregunta “on estarà?…” I, 
per descomptat, si dubtes en una resposta, mira ta mare 
que ella sabrà el que has de dir. I si aconsegueixes eixir-ne 
il·lés, solament et quedarà la ressaca, alguna xicoteta 
ferida en l’ànima i molta il·lusió perquè arribe la pròxima.

14 abr
divendres
20.30 h

Duració: 85 min

Preu: 10 €
(sense descomptes)

comèdia

Ojos que no ven
Moma Teatro

Repartiment per ordre 
d’intervenció:

Iaia
MAMEN GARCÍA 
Carmen 
MARIOLA FUENTES 
Luis 
JAVI COLL 
Raquel 
MAR ABASCAL 
Manolo 
JORGE ROELAS 
Raúl 
ÁLVARO FONTALBA 
Esther 
MARÍA MAROTO
 
Direcció
CARLES ALFARO 
Ajudant de direcció 
CRIS LOZOYA 
Il•luminació
FELIPE RAMOS 
Escenografia 
ALESSIO MELONI 
Vestuari 
CARMEN 17 
Música 
ALBERT SANZ 
Espai sonor 
MARIO PACHÓN 
Producció executiva 
EVA PANIAGUA
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Poc abans de complir 50 anys, el cantautor canadenc-estatu-
nidenc Rufus Wainwright torna a Espanya per a una sèrie 
limitada de xous en format “solo”. La península Ibèrica està 
creativament i culturalment molt a prop del cor de Rufus. El 
públic espanyol ha acollit amb entusiasme el seu llenguatge 
musical únic que abasta des del pop fins al folk, les melodies, 
l’òpera i la música clàssica. Celebrà el seu 40 aniversari en el 
Teatre Reial, que també fou seu d’una posada en escena molt 
enginyosa de la seua segona òpera basada en l’emperador 
romà Adrià, nascut a Itàlica, que combinà l’obra dramàtica el 
quart acte amb centenars d’imatges de Robert Mapplethorpe.

Per a aquesta gira, Rufus aprofundirà en el seu catàleg i 
reunirà una llista única de cançons favorites dels fanàtics, 
algunes versions i tal vegada una mica de material nou 
d’àlbums encara sense nom.

15 abr
dissabte
20 h

Rufus Wainwright
Solo en España

música
Duració: 90 min

Preu: 30 €
(sense descomptes)

Foto: © Carsten Windhorst
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20 abr
dijous
20 h

Duració: 75 min

Preu: entrada lliure

conferència

(2015) Premi Facultat de Poesia de la Universitat de Jaén amb  
La canción del bardo (UJA Editorial, 2021) • (2016)  II Premi de 
Poesia Jove Antonio Colinas amb  Princesa Leia (Isla de Siltolá, 
2016) • (2017) I Premi Luis Cernuda de la Facultat de Filologia 
de la Universitat de Sevilla amb Siberia es un estado de ánimo 
(Ediciones en Huida, 2017) • (2018) Premi de poesia de la 
Universitat Complutense de Madrid amb  Reencarnación 
(Ediciones Complutense, 2019) • (2019) XLVI Premi de Poesia 
Ciutat de Burgos amb  Error 404 (Visor, 2020) • (2019) VIII 
Certamen Internacional de Poesia Jove "Martín García 
Ramos" d’Albox (Almeria), amb Todo lo que te perdiste por 
meterte a monja (Difácil, 2020) • (2019) XVII Premi de Poesia 
Dionisia García de la Universitat de Múrcia amb  Por mi culpa, 
por mi culpa, por mi gran culpa (Aula de Poesia de la Universitat 
de Múrcia, 2020) • (2021) XXXVI Premi Hiperión de Poesia 
amb  Servicio de lavandería (Hiperión, 2021; reimpressió 
octubre 2021) • (2021) XXIX Premi Ciutat de Còrdova Ricardo 
Molina amb La mujer okupada (Editorial Cántico, 2022) • 
(2021) Finalista del LXXV Premio Adonáis de Poesía 2021 con 
La mujer okupada (Editorial Cántico, 2022) • (2022) Benefi-
ciària de l’actual XXI Convocatòria Internacional d’Ajudes a la 
Creació de la Fundació Antonio Gala, Còrdova (Espanya).

Begoña M. 
Rueda
Cicle La dignitat de la 
paraula
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Symphonic Rhapsody Of QUEEN. Si ja el vas viure... 
T’espera una cosa insòlita!

Symphonic Rhapsody Of QUEEN, amb el qual més 
d’1.000.000 de persones han vibrat, torna amb un nou 
espectacle internacional que t’atraparà. Amb nou 
disseny, nova escenografia i poderosa posada en 
escena.

Cantants internacionals juntament amb una potent i 
gran banda de rock, interpreten les cançons més 
grans de Queen i Freddie Mercury, acompanyats per 
un gran desplegament tècnic i visual per a no deixar 
indiferent a ningú. No et perdes el major homenatge a 
la banda més gran.

21 abr
divendres
20.30 h

Symphonic 
Rhapsody of 
Queenmúsica

Duració: 120 min

Preu: 30, 35 i 40 €
(sense descomptes)
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L’espectacle mai vist basat en les cançons de Camilo 
Sesto.

Vivir así es morir de amor és el major espectacle al 
voltant de la figura de Camilo Sesto, la nostra icona 
musical amb més fama internacional. Concebut i creat 
des del més absolut respecte i admiració, Vivir así es 
morir de amor ofereix un ampli recorregut per les 
cançons més grans i emblemàtiques de la meteòrica 
carrera de Camilo Sesto, cançons que són himnes i 
números u en desenes de països.

Una producció sense precedents, amb tres impressio-
nants cantants, una banda magistral i una espectacu-
lar posada en escena per a delectació i gaudi del públic 
i de tots els seus seguidors: NI T’HO IMAGINES!

22 abr
dissabte
20 h

Vivir así es 
morir de amor

musical
Duració: 150 min
(amb descans)

Preu: 36, 39 i 42 €
(sense descomptes)



Emergents.
XII Festival Abril 
en Dansa

Enguany celebrem la XII edició del Festival Abril en 
Dansa. I com sempre, donem suport i donem veu a 
artistes i companyies de recent creació sota el títol 
d’EMERGENTS. En aquest programa conjunt, la dansa 
es mostra a través de diferents propostes i universos 
creatius singulars. Companyies i artistes indepen-
dents de la Comunitat Valenciana, Madrid, Barcelona, 
Xile, Costa Rica i Veneçuela seran els que porten al 
Gran Teatre d’Elx la dansa més jove i emergent del 
Festival.

 
Cia. Danseuvos - “SORORA”
Edu Migro i Sebastián Rowinsky - “PARCE”
Cia. Red Fox Danza - “SAMSKARA”
Cia. Wako - "HELLOSES & GOODBYSES" (estrena)
Carla Sisteré - “DEAR NORTH” (estrena)
Maximiliano Sandford i Yeiner Chicas - “VIENTRE”
Colectivo Banquet - “ROJO ROJO VERDE”
Proyecto GoOD
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23 abr
diumenge
19 h
dansa

Preu: 8, 10 i 12 €
(sense descomptes)

COMMEMORACIÓ
DIA MUNDIAL 
DE LA DANSA

Duració: 120 min



YARIN
Kukai Dantza   
Jon Maya 
i Andrés Marín
XII Festival Abril en Dansa

40

Cada pas hui construeix un camí demà.

Dibuixem, respirem, intuïm, oferim una mirada cap a una mà 
estesa. Ofereix i recull. Comparteix. No defuges de les arrels. 
Mira cap a aquestes, aprofundeix, sembra. Dialoga, 
convergeix, comparteix. És el nostre art. Yarin és el demà que 
imaginem junts; la finestra cap a la mirada de l’altre, on es 
deixen veure les fulles enceses pel diàleg. Yarin és arrel. Yarin 
és trobada. Yarin és sinònim de demà i la mirada còmplice a 
la finestra de l’altre.

Arrel, profunditat, obertura, universalitat... Són característi-
ques molt unides a les trajectòries i personalitats d’Andrés 
Marín i Jon Maya. L’arrel flamenca de Marín i la dansa basca 
de Maya són les eines des d’on parteix la creació d’ambdós; i a 
partir d’ací, les dues se submergeixen en un diàleg constant 
de trobada amb unes altres cultures, disciplines i realitats 
artístiques.

Andrés Marín - Premi Nacional de Dansa 2022
Kukai Dantza - Premi Nacional de Dansa 2017

30 abr
diumenge
19 h
dansa
Preu: 10, 12 i 15 €
(sense descomptes)

Ballarins:
Andrés Marín, Jon Maya
 
Música en viu:
Julen Achiary 

Coreografia:
Andrés Marín, Jon Maya, 
Sharon Fridman 

Dramatúrgia i assistència 
d’interpretació:
Sharon Fridman 

Assistència coreogràfica:
Melania Olcina

Disseny d’il•luminació i espai 
escènic:
David Bernués 

Disseny d’espai sonor:
Xabier Erkizia 

Disseny de vestuari:
Ikerne Giménez 

Producció i gestió:
Doltza Oar-Arteta, Elena 
García

Equip tècnic:
Acrónica Producciones

COMMEMORACIÓ
DIA MUNDIAL 
DE LA DANSA

Foto: ©Claudia Ruiz Caro

Duració: 55 min
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05 mai
divendres
20.30 h
comèdia
musical
Duració: 85 min

Preu: 16, 20 i 22 €
(sense descomptes)

Maestrissimo és un espectacle «allegro e molto 
vivace» a mitjan camí entre el concert de cambra, la 
comèdia satírica i el retrat d’època, en el qual es 
mostren, al més pur estil Yllana, les aventures i 
desventures d’un quartet de cordes en un període 
indeterminat entre els segles XVII i XVIII (Barroc i 
Neoclassicisme).
 
Un músic de farciment, un de segona fila sense 
cognoms, però amb un talent descomunal, intentarà 
progressar en l’escalafó i assolir el títol de maestrissi-
mo. Seran el seu talent i la seua genialitat suficients 
per a fer-se un buit en un món tan jerarquitzat? 
Aconseguirà el prestigi que per dret es mereix?

Maestrissimo
Yllana

Foto: ©Julio Moya
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Lectura fácil és l’adaptació teatral de la novel·la homònima de 
Cristina Morales. Una bomba dissenyada per a rebentar el 
concepte de discapacitat i reivindicar el dret de tot el que està 
viu a governar-se a si mateix. Quatre dones sotmeses a tutela 
pels serveis públics de benestar. Una d’elles escapa. Una 
jutgessa la persegueix. Una història intensament còmica i 
tràgica on el cos és el centre de tot, el lloc de l’opressió i l’únic 
lloc des del qual és possible emancipar-se.

Direcció i dramatúrgia: Alberto San Juan (A partir de Lectura fácil, de 
Cristina Morales)
Intèrprets: Desirée Cascales, Pilar Gómez, Ana Marchessi, Marcos 
Mayo, Pepa Rus, Estefanía de los Santos, Pablo Sánchez
Escenografia i vestuari: Beatriz San Juan
Il•luminació: Raúl Baena
Disseny de so i espai sonor: Fernando Egozcue
Moviment (Iniciativa Sexual Femenina): Elisa Keisanen, Elise Moreau i 
Cristina Morales
Coaching interpretació, assessoria i suport en inclusió: Fundació AMÁS
Ajudant de direcció: Anna Serrano
Ajudant d’il•luminació: Eduardo Vizuete
Ajudant d’escenografia i vestuari: Arantxa López Malero
Cap de producció: Macarena García
Direcció de producció: Josep Domènech

06 mai
dissabte
20 h

Lectura fácil
Bitò Produccions i Centre Dramàtic Nacional

Duració: 120 min

Preu: 10 €
(sense descomptes)

teatre

Foto: ©Luz Soria
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07 mai
diumenge
19 h
comèdia
Duració: 85 min

Preu: 16, 18 i 20 €
(sense descomptes)

Ara que Tricicle es pren un descans indefinit, Carles Sans, 
després de 40 anys en silenci, aprofita ¡Por fin solo! per a 
parlar de divertides anècdotes professionals i personals 
viscudes durant aquest període. Confessions tan sorprenents 
com que abans de convéncer els seus socis de formar una 
companyia, s’interessà en les seues nóvies (les nóvies d’ells) o 
com aconseguí superar la seua última colonoscòpia mentre la 
doctora li parlava de Tricicle. 

Aquest és l’espectacle que tots els seguidors de Tricicle 
voldran veure perquè conta els secrets d’una companyia molt 
estimada que ha batut rècords de públic. ¡Por fin solo! no és 
únicament un monòleg, és un espectacle que combina el que 
es diu i com es conta, a través del gest i la paraula de Carles 
Sans, que perfila una galeria de divertits i entranyables 
personatges. 

Guió: Carles Sans
Direcció: Jose Corbacho i Carles Sans
Producció: Tricicle
Administració: Arantxa Rodríguez 
Actor: Carles Sans

¡Por fin solo!
Carles Sans (Tricicle)

Foto: ©Elena Infante
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11 mai
dijous
20 h
conferència
Duració: 75 min

Preu: entrada lliure

Enrique 
Vila-Matas
Cicle La dignitat de 
la paraula
Nasqué a Barcelona en 1948. De la seua obra narrativa 
destaquen Historia abreviada de la literatura portátil, Suicidios 
ejemplares, Hijos sin hijos, Bartleby y compañía, El mal de 
Montano, Doctor Pasavento, París no se acaba nunca, Explora-
dores del abismo, Dietario voluble, Dublinesca, Chet Baker piensa 
en su arte, Aire de Dylan, Kassel no invita a la lógica, Marienbad 
eléctrico, Mac y su contratiempo i Esta bruma insensata. 

Entre els seus llibres d’assajos literaris trobem Desde la 
ciudad nerviosa, El viento ligero en Parma, Una vida absoluta-
mente maravillosa, Perder teorías, El viajero más lento i Impón 
tu suerte. Traduït a 36 idiomes, ha rebut, entre altres, el 
Premi FIL, el Formentor de les Lletres, el Rómulo Gallegos, el 
Médicis-Étranger, el Nacional de Cultura de Catalunya, el 
Ciutat de Barcelona, l’Herralde de Novel·la, el Fundació Lara, 
el Leteo, el de la Reial Acadèmia Espanyola, el del Cercle de 
Crítics de Xile, el Meilleur Livre Étranger, el Fernando 
Aguirre-Libralire, el Jean Carrière, l’Ennio Flaiano, l’Elsa 
Morante, el Mondello, el Bottari Lattes-Grinzaine i el Gregor 
von Rezzori.

És Chevalier de la Legió d’Honor francesa, pertany a la 
convulsa Ordre de Cavallers del Finnegans, i és destacat 
membre de la Societat de Refractaris a la Imbecil·litat 
General (amb seu a Nantes).



Foto: ©Antonio Navarro Wijkmark/Seix Barral
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13 mai
dissabte
20 h
música 
clàssica
Duració: 100 min

Preu: 16, 18 i 20 €
(consulteu descomptes)

Concert 
35 Aniversari
Orquestra Simfònica 
Ciutat d’Elx, OSCE
Director Titular: Mihnea Ignat

www.twitter.com/OSCE_ELCHEwww.facebook.com/orquestasinfonicaciudaddeelchewww.orquestadeelche.org
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En A ningú que li passe, l’humorista valencià Eugeni 
Alemany i la seua amiga Zuleima Gonzales compar-
teixen, per fi, escenari.

Eugeni tenia un deute pendent amb el seu públic. 
Després d’haver analitzat humorísticament les mares 
valencianes, havia de venjar-se. Per això ha arribat el 
moment de parlar d’ells. Ha arribat el moment de ficar 
canya als homes valencians.

A Zuleima també l’interessen els homes valencians, 
però no per a parlar d’ells, precisament. 
Ai, mare, a ningú que li passe!!!

14 mai
diumenge
19 h

A ningú 
que li passe
Eugeni Alemany

humor
Duració: 100 min

Preu: 16, 18 i 20 €
(sense descomptes)

Foto: ©Assad Kassab



Fotografia: 
María Saavedra
Disseny gràfic: 
H&R
Regidor: 
Juan Bastida
Disseny de vestuari: 
Gergonia E. Mouste-
llier 
Realització de vestuari: 
Talleres Moustellier
Disseny d’escenografia: 
Equipo Escenográfico 
PEB 
Música en directe: 
Javier Alejano
Director musical: 
Javier Alejano
Música original: 
Javier Alejano
Disseny d’il•luminació: 
Miguel Ángel 
Camacho
Realització d’escenografia: 
Tossal Producciones
Versió: 
Rafael Álvarez
Direcció: 
Rafael Álvarez
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19 mai
dijous
20 h

Duració: 100 min

Preu: 12 €
(sense descomptes)

Los dioses
y Dios
Amb Rafael Álvarez “El Brujo”
Reflexió lliure a partir d’Amfitrió de Plaute.

“Los dioses y Dios és un recorregut sorprenent, emocionant i 
còmic per la mitologia o mitologies a les quals s’aferra l’ésser 
humà quan s’aboca a l’abisme del desconegut. Dilucidar el 
misteri de la vida és l’anhel incessant de tota saviesa. De 
moment, no hi ha ciència que puga il·luminar l’origen 
desconegut, o el destí final de l’existència. Per això existeix 
l’art, la metàfora, el conte, el teatre, el relat.

El vertader interés dels mites grecs és que la cultura del 
Mediterrani va fer els seus déus a la seua imatge i semblança, 
fet que no havia ocorregut en unes altres cultures. Un únic 
món amb una única recerca de l’essencial. Totes les 
recerques, una recerca. Tots els déus, Déu. En aquest joc que 
va dels déus a la part divina és on podrem gaudir de 
l’elegància del mestre Rafael Álvarez “El Brujo” i el seu 
domini de les taules”. 

Herminia Pascual

teatre 



Fotografia: 
María Saavedra
Disseny gràfic: 
H&R
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Realització d’escenografia: 
Tossal Producciones
Versió: 
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Direcció: 
Rafael Álvarez

52

19 mai
dijous
20 h

Duració: 100 min

Preu: 12 €
(sense descomptes)

Los dioses
y Dios
Amb Rafael Álvarez “El Brujo”
Reflexió lliure a partir d’Amfitrió de Plaute.

“Los dioses y Dios és un recorregut sorprenent, emocionant i 
còmic per la mitologia o mitologies a les quals s’aferra l’ésser 
humà quan s’aboca a l’abisme del desconegut. Dilucidar el 
misteri de la vida és l’anhel incessant de tota saviesa. De 
moment, no hi ha ciència que puga il·luminar l’origen 
desconegut, o el destí final de l’existència. Per això existeix 
l’art, la metàfora, el conte, el teatre, el relate.

El vertader interés dels mites grecs és que la cultura del 
Mediterrani va fer els seus déus a la seua imatge i semblança, 
fet que no havia ocorregut en unes altres cultures. Un únic 
món amb una única recerca de l’essencial. Totes les 
recerques, una recerca. Tots els déus, Déu. En aquest joc que 
va dels déus a la part divina és on podrem gaudir de 
l’elegància del mestre Rafael Álvarez “El Brujo” i el seu 
domini de les taules”. 

Herminia Pascual

teatre 



Fotos: ©María Saavedra
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música
Duració: 90 min

Preu: 33 i 37 €
(sense descomptes)

Després dels temps complicats que ens han tocat viure, 
Revolver es retroba amb el seu públic en una gira en format 
trio amb el repertori més esperat de la banda.

“L’evocació a Apol·lo per a donar nom a aquesta gira no té en 
absolut una vocació èpica, no seria just després de tot el que 
s’ha viscut. Però sí que té una intenció clara de continuar 
endavant, tant vosaltres que ens porteu com nosaltres en 
anar allí on es vulga la nostra presència. Soc músic i el meu 
ofici consisteix a entretenir, a això dedique la meua vida des 
de fa molts anys i així serà fins que m’abandonen les forces. 
No podem canviar el que ha ocorregut, però sí que podem 
obrir un parèntesi en el que ocorre, a això ens dediquem tots 
els que pertanyem a aquest ofici de “còmics i titellaires”, a 
entretenir i al contraban d’emocions. Que ens deixen és 
l’únic que demane. A vosaltres i a nosaltres”.

Carlos Goñi

Revolver
Adictos a la euforia Tour

26 mai
divendres
21 h
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Varsòvia, agost de 1939. La companyia teatral del matrimoni 
Tura s’instal·la en un teatre per a assajar Gestapo!, una obra 
que satiritza l’amenaça mundial que suposen Hitler i el 
nazisme. Alhora, representen Hamlet, que amb el vers “ser o 
no ser” serà la clau d’un afer extraconjugal. Però els 
problemes se’ls multiplicaran en tots els ordres: les autoritats 
poloneses prohibeixen estrenar Gestapo! per a evitar 
represàlies de Hitler; el que no impedirà que Alemanya 
envaïsca Polònia. Amb el teatre semidestruït pels bombarde-
jos com a centre d’operacions, els actors de la companyia 
hauran d’enginyar una doble trama teatral, d’aparença i 
suplantació, per a desactivar l’entrega d’un document que 
acabaria amb la Resistència i per a fugir de Polònia a 
Anglaterra, terra de Shakespeare. Açò suposa que siguen ells 
mateixos qui, fent gala de dots interpretatius, es facen passar 
per nazis. Enmig d’aquesta peripècia, els Tura hauran de 
solucionar la irrupció en el seu matrimoni d’un jove aviador 
de la RAF, que ha convertit la seua vida conjugal en un 
vodevil: encara més teatre.

Direcció: Juan Echanove.
Basat en l’obra de: Ernst Lubistch.
Adaptació: Bernardo Sánchez.
Producció: José Velasco.
Personatges: Juan Echanove, Lucía Quintana, Ángel Burgos, Gabriel 
Garbisu, David Pinilla, Eugenio Villota i Nicolás Illoro.

02 jun
divendres
20 h

Ser o no ser

comèdia
Duració: 130 min

Preu: 20, 22 i 24 €
(sense descomptes)
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El personatge d’animació espanyol més conegut de la història 
i més taquiller en el cine arriba per primera vegada als 
teatres, convertit en un gran musical amb els seus personat-
ges de carn i ossos, impressionants veus en directe i una 
acurada posada en escena, per a convertir-se en el musical 
familiar més important de tots els temps al nostre país. 

Tadeo Jones: Naím Thomas
Sara: Lucía Gil
Momia: Sergio Peiró
Ramona: Eli Molet
Victoria Moon: Silvia Cordero
Ballarins: Ainara Cardoso, Paula Ferrán, Natalia Ramírez, Mireia 
Ibáñez, Eduardo Román, Daniel Mena, Ángel Aranda, Yeifrén Mata.
 

03 jun
dissabte
18 h

Tadeo Jones, la 
tabla esmeralda

musical
familiar
Duració: 90 min

Preu: 15 i 18€
(sense descomptes)
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Duración: 90 min

Preu: 22 i 24 €
(sense descomptes)

màgia

Yunke torna creant un espectacle on l’espectador és el centre 
de les seues il·lusions. Viatjarem fins a qüestionar-nos la 
realitat, ens estremirem amb impactants imatges, recorda-
rem quan érem xiquets, mentre ens emocionem experimen-
tant sensacions inimaginables.

Yunke ha fet la volta al món, ha creat espectacles d’un èxit 
sense precedents, ha convertit la màgia en una passió per a 
tornar als seus començaments i completar el cercle. Ací, el 
protagonista eres tu. Yunke ha tornat a l’Origen.

El mago Yunke.
Origen.

04 jun
diumenge
19 h
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09 jun
divendres
20 h
música
Duració: 110 min
(amb descans de 10 min)
Preu: 15, 16 i 18 €
(sense descomptes)

Un tribut únic a Rocío Jurado, una de les cantants més 
grans que ha tingut Espanya, amb cançons plenes de 
màgia i intensitat que han fet vibrar a diverses genera-
cions. Amb la participació especial de la companyia 
flamenca del mestre Félix Amador, en una oportunitat 
irrepetible per a somniar i gaudir en un espectacle 
inoblidable amb la veu de María Rodríguez, cèlebre per la 
seua espectacular carrera internacional i el seu "Rincón de 
la Rodríguez", en el castís barri de Chamartín. 

Una gala oberta a tots, amb tota la distinció del lleonisme i 
un fi benèfic i solidari: servir d’ajuda a més de 495 milions 
de persones necessitades a Espanya i tot el món.

María Rodríguez, 
acompanyada de 
Ricky Gary, 
Sergio Kuhlmann 
i Luis Ortega
(Bailaor Flamenc).

Amb la participació 
especial de la 
Companyia Flamenca 
Félix Amador.

Como una ola: 
Tribut a 
Rocío Jurado
Cia. Jovita Gómez Couso
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10 jun
dissabte
21 h

Duració: 90 min

Preu: 20 i 25 €
(sense descomptes)

Pûlsar to Floyd és un espectacle audiovisual que recrea el mític 
concert  P·U·L·S·E de Pink Floyd. Sobre una interpretació fidel al 
concert original, se submergeix el públic en una atmosfera 
que evoca els paisatges sonors i visuals característics de la 
banda anglesa, però traslladat a la nostra realitat tecnològica 
i social. 

Pûlsar to Floyd, 
tribut a 
Pink Floydmúsica





LlotjesLlotjes

Pati de butaques

ParadísAmfiteatre

Localitats d’escassa visibilitat

Venda de
localitats
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De dimarts a dissabte
de 10 a 13.30 h 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     

* 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*



Condicions per als descomptes
• 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, 
necessàriament, 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 
documentació que acredite el dret a 
descompte.

• Tot i aquesta 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 
puguen 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 
minusvàlid. Aquesta acreditació podrà ser 
requerida en qualsevol moment pel personal 
del teatre.

Informació general
1. Aquest avanç de programació té caràcter 
informatiu. Per tant, les dades que hi conté 
poden ser objecte de modificació posterior.
2. En qualsevol cas, la responsabilitat sobre 
actes organitzats per entitats alienes al Gran 
Teatre correspon als respectius promotors.
3. Comproveu les vostres entrades en taquilla 
(data, lloc, zona, etc.). Una vegada adquirides 
no s’admetran canvis de localitats. L’únic motiu 
per a la devolució de l’import de la localitat és la 
suspensió o ajornament de la representació.
4. Guardeu les vostres entrades durant la 
representació; podran ser requerides pel 
responsable de la sala.
5. Segons estableix el Pla d’Evacuació, cada 
localitat es correspon amb una butaca i un 
assistent, amb independència de l’edat.
6. Es prega puntualitat. Els espectacles 
començaran a l’hora indicada i no es permetrà 
l’accés a la sala una vegada començada la 
funció.
7. No es permet consumir aliments o 
begudes en la sala.
8. No està permés l’ús de telèfons mòbils, 
punters làser i equips de gravació no autoritzats.
9. Prohibit l’accés d’animals a excepció dels 
gossos guia.
10. L’organització es reserva el dret a variar la 
programació quan causes de força major ho 
exigisquen. Aquestes variacions es faran 
públiques en els suports de comunicació del 
mateix teatre.
11. L’organització es reserva el dret a reubicació 
de la localitat per causes justificades i 
necessàries inherents al mateix acte.
12. L’organització no es responsabilitza de les 
opinions i els comentaris realitzats pels artistes 
durant el desenvolupament de l’espectacle.
13. Quan l’espectacle admeta menors de 5 
anys, i a fi de complir la Normativa d’Evacuació, 
no es permetrà l’accés a la sala amb cotxets 
de bebés, que es deixaran en els llocs 
especialment habilitats: vestíbul del teatre.
14. Els menors d’edat han d’estar acompanyats 
per adults.

Normes generals
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Equip del 
Gran Teatre
Alcalde
Carlos González Serna

Regidora de Cultura i Joventut
Marga Antón Bonete

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
Grupo Antón Comunicación

Foto: ©Elena Infante





Organitza:

Col•laboren:

Patrocinen:

«En la nostra vida hi ha un sol color, 
com en la paleta d'un artista, 

que ofereix el significat de la vida i l'art. 
És el color de l'amor».

Marc Chagall


