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Plaça de la Llotja
(Antiga Llotja)
Barri Altabix - Elx

Venda d’entrades: Servicam, a la taquilla
del Gran Teatre i a La Llotja el dia de
l’actuació (una hora abans)

Més espectacles a: www.elche.es

THE WEDDING PRESENT
En la seua discografia, a més de Take Fountain, de fa un lustre, destaca la trilogia d’enlairament: George Best 
(1987), Bizarro (1989) i Seamonster (1991). El segon d’aquell trident va significar, en termes de so, una cosa 
semblant a un gir cap al terreny de Sonic Youth, mentre que en el literari es va matisar l’obsessió del seu líder, 
David Gedge, pel desamor, portant-la a un terreny més madur. Els va eixir així una entrega més fosca i emocional 
que el seu debut de dos anys abans, i igual de perdurable. Va suposar també la seua primera col·laboració amb 
Steve Albini, que va remesclar la seua cançó més emblemàtica, “Brassneck”, que va aconseguir el lloc 24 en les 
llistes. El pas dels anys l’ha convertida en una obra de culte, revalorada després d’una reedició el 2001 que la va 
actualitzar per a gaudi de la generació del brit-pop. Aprofitant el seu recent vinté aniversari, tornaran de gira per a 
interpretar-la de cap a peus, com ja van fer el 2007 i copant titulars amb George Best. Perquè per ells, i pels seus 
discos, no passen els anys. Ho saben bé Arctic Monkeys quan els citen com una de les seues bandes favorites.
www.myspace.com/theweddingpresent

ELOGIO DE LA PRIMAVERA
y otras demoliciones
NSM (Nosomos Monstruos Teatro)
ESTRENA
Cau la neu; pel camí cobert pel blanc mant, 
avança, entre els últims calius de l’hivern, 
l’alegre comitiva de la primavera.
La pluja, la neu, transformada en l’aigua fa 
renàixer la naturalesa que esclata en una eclosió 
de llum, color i alegria; és la festa de la vida.
Cercavila amb pirotècnia.
A la plaça de La Llotja i a la sala.

TROBADA INTERCULTURAL
ASSOCIACIÓ WAFAE
Trobada intercultural per a la sensibilització en 
valors.
La Trobada dels participants en el Projecte 
Conta-Cartes inclou:
Exposició de dibuixos i materials elaborats pels/
per les xiquets/es de les escoles participants en 
el projecte.
Visionat del vídeo de l’associació sobre el 
projecte.
Exposició de fotografies de les sessions i cartes 
de les escoles participants.
Exposició d’artesania marroquina.
Realització de dues obres de teatre sobre 
els Drets de la Infància i Educació en Valors, 
interpretades pels xiquets, les xiquetes i els 
joves de l’associació WAFAE.
Tallers interculturals: cal·ligrafia, pastes i te i 
henna.

GALA BENÉFICA ASFEME
Associació de familiars i persones amb malaltia 
mental a Elx, Crevillent, Santa Pola i Illa Tabarca,  
ASFEME.
Gala benèfica per a la representació de 
l’espectacle VIVA EL MUSICAL a càrrec del grup 
de ball de Tomás Ferrando: el nostre tribut a les 
pel·lícules i els musicals de la teua vida.

OUT OF PATROL + VLADER +
CLUB INTERNACIONAL DEL RUIDO
El dia 30 d’octubre se celebrarà el 5é aniversari 
de l’associació Misteri Rock, amb la presentació 
d’un llibre il·lustrat amb els millors moments de 
la història d’aquests cinc anys de treball i la 5a 
edició del CD anual que llancen amb la intenció de 
promocionar  els grups il·licitans que volen obrir-se 
pas en el món musical: més de 12 bandes que 
han passat per l’associació o pel seu estudi MTX. 
Hi haurà projeccions de vídeos  i fotografies i tres 
grans bandes: OUT OF PATROL, VLADER i CLUB 
INTERNACIONAL DEL RUIDO.
Una nit de rock a tota metxa!

LA SOMBRA DEL TENORIO
TEATRO CERØ
L’obra d’Alonso de Santos és quasi un recorregut pel text de Zorrilla, vist des de l’òptica d’un comediant d’ínfima 
categoria que està desnonat en un hospital de caritat.
Saturnino, el comediant malalt, parla només amb un personatge que ell ha creat, una monja de l’hospital, a qui 
contarà les seues ventures i desventures al llarg d’aquells anys com a còmic de la llegua. Anècdotes, vivències, 
la seua família... Tot això envoltant amb els versos del Tenorio, que són una espècie de Cató amb el qual s’ha 
fabricat un codi, un estil de vida.
Teatro Cerø ha fet una lectura particular de la peça d’Alonso de Santos. Potenciant l’únic personatge, col·locant 
un subratllat en cada una de les seues ferides, donant llum a les enormes cicatrius que solquen la seua 
fisonomia.

LA LLOTJA SALA CULTURAL
SETEMBRE
TACHENKO + NUEVA VULCANO
18 DISSABTE, 22.00 h
Música pop, rock. Entrada: 5 €
DEL MAGREB AL MASHREK
ASSOCIACIÓ DANSES ÁRABS D’ALACANT
25 DISSABTE, 20.00 i 21.30 h (2 SESSIONS)
Dansa oriental. Entrada: 8 €
OCTUBRE
DESAFIANT A LA DIGNITAT
LA CALANYA DEL TIO TOM
8 DIVENDRES, 22.00 h
COMMEMORACIÓ DEL 9 D’OCTUBRE
Teatre en valencià. Entrada: 5 €
LAGARTIJA NICK
16 DISSABTE, 22.00 h
Música rock alternativa. Entrada: 5 €
ALFOSEA
20 AÑOS NO ES NADA
23 DISSABTE, 22.00 h
Concert. Entrada + estoig 2 DVD: 10 €
OUT OF PATROL + VLADER + CLUB INTERNACIONAL DEL RUIDO
5é ANIVERSARI ASSOCIACIÓ MISTERI ROCK
30 DISSABTE, 20.30 h
Concert. Entrada: 3 €. Venda directa per part de l’associació misteri rock
NOVEMBRE
LA SOMBRA DEL TENORIO
TEATRO CERØ
6 DISSABTE, 22.00 h
Teatre. Entrada: 5 €
THE WEDDING PRESENT
BIZARRO ANIVERSARY TOUR
8 DILLUNS, 21.30 h
Música alternativa, indie. Entrada: 5 €
DESEMBRE
NIÑO Y PISTOLA + NADADORA
10 DIVENDRES, 22.00 h
Música rock, folk. Entrada: 5 €
ELOGIO DE LA PRIMAVERA y otras demoliciones
NSM (Nosomos Monstruos Teatro)
11 DISSABTE, 22.00 h
ESTRENA
Teatre, cercavila, malabars. Entrada gratuïta
ALTRES ACTIVITATS A LA LLOTJA
GALA BENÈFICA
ASFEME
14 DE NOVEMBRE, 18.30 h. DIUMENGE
Entrada: 6 €
TROBADA INTERCULTURAL
ASSOCIACIÓ WAFAE
17 DE DESEMBRE,17.30 h. DIVENDRES
Activitat gratuïta per a tots els públics



LAGARTIJA NICK
Antonio Arias va abandonar els mítics 091 el 
1989 per a crear amb Eric Jiménez (bateria  dels 
llavors KGB) el grup Lagartija Nick. Editen el seu 
primer disc Hipnosis el 1991 en la independent 
ROMILAR-D. Immediatament, fitxen per la 
multinacional CBS/Sony, amb la qual publiquen el 
seu àlbum emblemàtic Inercia, produït per Owen 
Davies.  Més tard vindria SU el 1994. Després 
d’aquest disc comencen a maquetar material 
amb Enrique Morente que després es convertiria 
en l’immens àlbum Omega (1995). No descuren 
la seua discografia i el 1998 aborden la figura 
del genial granadí José Val de l’Omar en el 
disc del mateix títol. Són dues aproximacions 
a poemaris que marcaran la manera d’afrontar 
els textos d’ací en avant per part d’Antonio. Més 
tard arribarà Lagartija Nick (1999). En aquest 
disc entren en contacte amb l’astronauta Pedro 
Duque a través de la bailaora “La Porrona”, per a 
aconseguir el seu permís per a l’elaboració de la 
lletra Newton. Ulterior (2001), Lo Imprevisto (2004) 
i Homenaje a Los Ángeles (2005) són els discos 
editats a partir de l’any 2000. Durant aquests anys 
conviuen les coses grans i les menudes en la seua 
trajectòria professional. Els canvis de formació en 
la banda fan que l’estil d’Arias siga més obert i 
açò es plasma en el disc El Shock de Leia (2007) 
que reactiva el grup de nou a l’avantguarda del 
rock nacional. Una activitat frenètica que continua 
amb Larga Duración (2009).
www.myspace.com/lagartijanick2010

TACHENKO
Quart i, sens dubte, millor disc dels aragonesos 
nascuts de les cendres d’El Niño Gusano. Gravat 
al seu nou i flamant estudi, mesclat a Los Angeles 
pel guanyador de dos Grammy Alfonso Ródenas i 
masteritzat per Joe Gastwirt, insigne professional 
que compta amb treballs per a Brian Wilson o Paul 
McCartney entre una llarga llista; per títol: Os reís 
porque sois jóvenes. És el seu assalt definitiu al 
més alt del pop espanyol, gràcies a deu cançons 
com deu sols, contingudes emocions amb sobtades 
i lluminoses escapades, bellesa a mans plenes, 
acurats jocs vocals, lletres treballades i elaborades 
melodies. 
www.myspace.com/tachenkonet NUEVA VULCANO

Un verdader fenomen de culte. No sols el grup 
favorit de molts, sinó el grup que representa a 
molts. De vegades, una certa poesia més o menys 
críptica, acompanyada de música visceral i sense 
concessions, cala tan fons entre els seus seguidors 
que l’admiració per una banda es converteix en un 
culte. Ara ens presenten el seu tercer disc d’estudi, 
Los Peces de Colores (BCore, 09), després del 
seu debut Principal Primera (BCore, 04) i del seu 
impressionant Juego Entrópico (BCore, 05).
www.myspace.com/nuevavulcano

ALFOSEA
Aquesta nit Alfosea presenta el seu nou projecte musical acompanyat per la seua nova banda, The Glasses 
Band (Vicente Espinosa, Juanfra Serrano i José M. Pastor).
L’entrada inclou un estoig amb dos DVD que engloben els últims 20 anys de la seua carrera, un amb el 
concert íntegre de la presentació del seu últim disc Lo mejorcito de cada casa, gravat en directe al Gran 
Teatre d’Elx al gener del 2009, i un altre que narra els deu anys de la seua anterior formació, “R que R mil 
historias”, que es projectarà aquesta mateixa nit.
Alfosea interpretarà temes dels seus tres discos més alguns d’inèdits que formaran part del seu pròxim 
treball d’estudi.

DEL MAGREB AL MASHREK
L’ associació Danses Àrabs d’Alacant presenta 
l’espectacle Del Magrib al Mashrek, que significa 
“d’Orient a Occident”. Aquest espectacle està dirigit 
per la professora i coreògrafa tunisiana Narjess 
Montasser. Narjess mostra un espectacle amb el 
qual coneixerem una  part del folklore i la cultura 
àrab portada al teatre amb una elegant posada en 
escena.
Gaudirem de la màgia del gir dervich, de la 
dansa tunisiana, de danses del Golf Pèrsic, dansa 
marroquina, diferents danses del folklore egipci i de 
la superconeguda dansa oriental.

DESAFIANT A LA DIGNITAT
LA CALANYA DEL TIO TOM
EN VALENCIÀ
Intèrprets: Carlos Amador, Ferran Gadea, David 
Nácher
Text: David Nácher
Coreografies: Eva Zapico
Estudi de gravació i veu en off: Darío Torrent
Cors: José Montesinos, Darío Torrent, Víctor Lucas
Arreglaments musicals: Víctor Lucas
Tècnic: Juan Ernesto Artuñedo
Vestuari i escenografia: La Calanya
Disseny gràfic: Resistenza.es
Direcció: Martín Crespo
Desafiant a la dignitat és un espectacle d’humor 
compost de diversos esquetxos i escenes 
intercalades amb números musicals, on prima el 
sarcasme, la ironia i els jocs de paraules que són 
perfectes companys per a una punxant i àcida crítica 
política i social.
Escenes d’adolescents trastornades, netejadores 
estrambòtiques, cartes dels fans i invitats especials, 
se succeeixen amb un ritme trepidant i mesurat, 
perfecte per a la comèdia.

NADADORA
Nadadora naix a finals del 2003. Després de gravar 
dues maquetes: El cielo de antenas i Octubre,  
fitxen per Jabalina Música, on editen primer un EP, 
Aventuras dentro de cajas (Jab. 2004) i més tard un 
LP, Todo el frío del mundo (Jab. 2005). Al maig del 
2007 publiquen Hablaremos del miedo (Jab. 2007), 
el seu segon llarg, i al maig del 2008 La química 
que nos une, un nou Ep amb remescles del grup. 
Al setembre del 2010 ix el seu tercer disc Luz, 
oscuridad, luz, amb Ernie Records.
www.myspace.com/nadadoraband

NIÑO Y PISTOLA
Niño y Pistola as Arthur & The Writers és un tribut als alter ego, als noms falsos dels artistes i a les grans 
històries. Aquest àlbum està inspirat en un xicotet llibre de poemes (o potser hauríem d’anomenar-lo 
cahier) escrit per un gran amic de la banda,  Arthur, fa alguns anys en un dels seus viatges per Espanya. 
Malauradament, Arthur va morir l’estiu passat. Aquesta és la raó per la qual van decidir seguir els seus 
passos i vindre al lloc on va escriure la seua “xicoteta gran història” i fer un disc basat en la seua poesia 
per a recordar-lo per sempre. Han traduït la seua universal història d’amor en una humil òpera rock, i cada 
una de les emocions impreses en els seus versos en paisatges sonors.
Ells no són Niño y Pistola, són Arthur & The Writers!
www.myspace.com/ypistola


