
POEMIGARIO
Luis Eduardo Aute i Antonio García Villarán (Cangrejo Pistolero) són dos artistes renaixentistament surrealistes 
que viuen treballant en aquest temps que els ha tocat en una rifa. Encara que són de generacions molt 
diferents, es coneixen des de fa anys, units pel gust a les arts i els seus racons. Ambdós són artistes plàstics 
i poetes. La poesia, el sentit de l’humor i alguna que altra xarrada de mitjanit els ha portat a aquesta unió 
poètica que comença el seu camí amb Poemigario, el primer recital conjunt d’Aute i Villarán. La sorpresa està 
servida.

LUIS EDUARDO AUTE
Naix a la ciutat de Manila de les illes Filipines el 
13 de setembre del 1943, on resideix els primers 
deu anys de la seua vida. Musicalment, Aute és de 
vocació tardana i passa molts anys fins que aprén 
a tocar la guitarra i a compondre els seus propis 
temes.
L’any 1966 és el que veu aparéixer l’Aute músic. 
Entre els anys 1968 i 1977, Aute realitza cinc àlbums 
més, on hi ha cançons com ara “Dentro”, “De alguna 
manera”, “Las cuatro y diez” o “Anda”. El 1971 
rep el Primer Premi de Pintura en la XXVIII Mostra 
Fondazione Michetti, a Itàlia.
Però si per alguna cosa és destacable Luis Eduardo 
Aute és per la seua polifacètica vida. A banda de la 
música, ha destacat en uns altres camps de l’art 
com el de la poesia (té editats quatre llibres de 
poemes: La matemática del espejo, La liturgia del 
desorden, Animal y Poemigas), la pintura o el cine, 
dirigint diversos curts i un llargmetratge.

www.clubcultura.com/clubmusica/clubmusicos/aute/
index.htm

JONNY
L’agermanament entre Norman Blake de Teenage 
Fanclub i Euros Childs de Gorky’s Zygotic Mynci 
conjuga, sota el nom de Jonny, l’ADN musical de dos 
dels compositors més talentosos de Gran Bretanya. 
Ambdós van girar junts amb els seus respectius 
grups el 1997 i quan Blake va participar amb la 
seua guitarra i les harmonies vocals en la cançó 
de Gorky’s “How I Long To Feel That Summer In Mi 
Heart”, Euros Childs recorda que se sentia com si 
fóra part de la banda, que podrien fer alguna cosa 
junts en el futur. El 2006 van gravar junts un EP i el 
duo va fer un grapat de xous en viu, que el públic va 
rebre amb molt d’entusiasme. El 2010 van gravar un 
àlbum que proclama en veu alta una nova fornada 
de cançons irresistiblement infeccioses de pop 
psicodèlic.

PAULINE EN LA PLAYA
Pauline en la Playa (Mar i Alicia Álvarez) tornen als 
escenaris i ho fan amb el disc Física del equipaje 
(Siesta 256), cinqué treball discogràfic d’aquest 
duo de Xixón. Aquest viatge musical va donar 
començament el 1999 amb el mini CD Nada como el 
Hogar (Subterfuge Records, 1999). Des d’aleshores 
Pauline en la Playa ha publicat Tormenta de Ranas 
(Subterfuge Records, 2001); Termitas y otras cosas 
(Subterfuge Records, 2003) i Silabario (Subterfuge 
Records, 2006). Quatre discos de pop, però només 
com a punt de partida, només com a principi d’un 
particular món sonor ple d’amagatalls on habiten 
diferents estils musicals.
En Física del equipaje, Pauline en la Playa consolida 
aquesta fórmula i continua explorant noves 
sonoritats. L’acordió diatònic, la secció de vents, les 
cordes, l’ukulele o la viola de roda posen accents, 
comes i respiracions a un treball que s’obri a qui 
l’escolta com una maleta plena d’històries. Deu 
parades en forma de cançó per a un viatge musical 
que, de vegades, camina a ritme de vals i que 
transita pel pop, el jazz o el new-folk. Un pop per a 
paladars exquisits.

www.myspace.com/paulineenlaplaya
http://paulineenlaplaya.com
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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

VEUS D’ACÍ
Nit de sentiment, pensament i un bidó de 
querosé.
PORTA’M A L’HORT I A L’INFERN
LUIS ALIMAÑA Y LOS COACCIONADOS
JORGE BORDONADO
IVÁN ÁVILA
Veus d’ací suposa una mostra de part del panorama 
poètic més jove de la ciutat. La poesia anònima, 
que sense aparéixer en volums editats amb papers 
de tacte agradable, ha escampat la seua llavor en 
les seues publicacions de carrer, a l’abast de tots 
en qualsevol bar. Són poetes a l’ús, o potser no ho 
siguen, vénen de l’anonimat, de l’ombra, del recital 
envoltat en el fum d’un pub qualsevol. Són veus 
d’ací.

Tres estils definits i diferenciats amb tres autors, 
amb obsessions particulars, sons i pors particulars, 
tres estils per a una nit de sentiment, pensament i un 
bidó de querosé. 

Lloc: Hort de Vila Carme.

ANTONIO GARCÍA VILLARÁN
(CANGREJO PISTOLERO)
Doctor en Belles Arts i llicenciat en les especialitats 
de Pintura i Escultura, ha realitzat nombroses  
exposicions individuals i col·lectives entre les quals 
destaquen les realitzades en diverses sales de 
Madrid i en la galeria J&C Art Gallery a New York i 
Los Angeles. El seu treball artístic ha estat reconegut 
amb més d’una vintena de premis i seleccions. 
Destaca, així mateix, la seua faceta com a ponent i 
estudiós de l’art. Ha publicat il·lustracions en revistes 
i llibres de diferents disciplines. El 2002 publica 
Conductor de nubes (primer intento), el seu primer 
llibre de poesia amb il·lustracions de Johana D’Arco. 
Publica dos llibres de poesia amb el grup Absurdo 
y Diestro i un llibre de pensament artístic amb els 
integrants de Crea. Encapçala, amb Nuria Mezquita, 
el projecte “Cangrejo Pistolero Ediciones” on ha 
publicat Sois estúpidos, poesía escénica y Nocaut 
el 2005 i 2009, respectivament. Continua dibuixant, 
pintant i modelant alhora que realitza recitals de 
perfopoesia com “El Cangrejo Pistolero” en sales i 
festivals d’Espanya. Dirigeix el cicle de poesia “Las 
Noches del Cangrejo” des de fa 5 anys i és director 
de Perfopoesía, Festival Internacional de Poesia de 
Sevilla.

http://conductordenubes.blogspot.com
http://cangrejopistoleroediciones.blogspot.com
http://festivalperfopoesiasevilla.com
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CHUCK PROPHET I LONDON CALLING DE THE CLASH + CHRIS VON SNEIDERN
12 DIMECRES, 21.30 h
Música indie, folk. Cicle: We Used To Party. Entrada: 5 €
NIÑOS MUTANTES + AUTUMN COMETS
21 DIVENDRES, 22.00 h
Música pop, rock. Entrada: 5 €
BALAS SOBRE BROADWAY, CIA. MENECMOS
22 DISSABTE, 22.00 h
I Certamen Nacional de Teatre Amateur. Entrada: 5 €
ATRA BILIS, CIA. LAS BERNARDAS 
29 DISSABTE, 22.00 h
I Certamen Nacional de Teatre Amateur. Entrada: 5 €
FEBRER
DESMONTANDO A SHAKESPEARE, CIA. ALMADRABA
5 DISSABTE, 22.00 h
I Certamen Nacional de Teatre Amateur. Entrada: 5 €
DELOREAN + AARDVARK ASTEROID
11 DIVENDRES, 22.00 h
Música electrònica. Entrada: 5 €
ANTÍGONA 2010, CIA. ENTRE MEDIAS
12 DISSABTE, 22.00 h
I Certamen Nacional de Teatre Amateur. Entrada: 5 €
EN PIE DE GUERRA, CIA. CARABAU
19 DISSABTE, 22.00 h
Clausura del I Certamen Nacional de Teatre Amateur. Entrada: 5 €
I JAM SESSION INTERCULTURAL CALELX
25 DIVENDRES, 22.00 h
Gala musical benèfica. Entrada: 6 €. Venda directa CALELX.
TIRANT DE CANÇÓ presenta MISHIMA
26 DISSABTE, 22.00 h
Música pop, folk. Entrada lliure
MARÇ
FINAL STAGE – Campionat de Bboying
5 DISSABTE, 18.00 h
Breakdance, Hip Hop. Entrada: 3 €
TIBIDABO
Escrita i dirigida per Cristina Clemente
8 DIMARTS, 21.00 h / GERMINAL PRODUCCIONES
Teatre. Commemoració Dia de la Dona. Entrada lliure
PAULINE EN LA PLAYA
12 DISSABTE, 22.00 h
Música indie, pop. NOSOMOSTANRAROS III, Festival de Poesia. Entrada: 5 €
VEUS D’ACÍ. PORTA’M A L’HORT I A L’INFERN
LUIS ALIMAÑA Y LOS COACCIONADOS + JORGE BORDONADO + IVÁN ÁVILA
19 DISSABTE, 22.00 h
Poesia. NOSOMOSTANRAROS III, Festival de Poesia. Entrada lliure
Lloc: Hort de Vila Carme (entre el col·legi Jesuïtines i La Llotja Sala Cultural)
I després a La Llotja Sala Cultural, a les 23.00 h…
JONNY
Música indie, pop. NOSOMOSTANRAROS III, Festival de Poesia. Entrada: 5 €
POEMIGARIO. RECITAL POÈTIC
DE LUIS EDUARDO AUTE I D’ANTONIO GARCÍA VILLARÁN (CANGREJO PISTOLERO)
26 DISSABTE, 21.00 h
Poesia. NOSOMOSTANRAROS III, Festival de Poesia. Entrada: 5 €



BALAS SOBRE BROADWAY

CIA. MENECMOS

Nova York, anys vint. Després de la I 
Guerra mundial i la Gran Depressió, la 
vida sorgeix a borbollons per tots els 
racons de la ciutat. David Shayne, autor 
teatral, busca escriure el seu nom en els 
lluminosos cartells de Broadway i complir 
un somni: ser un autor d’èxit reconegut en 
la seua època. La manca de pressupost 
fa que la productora de David, Julia Marx, 
entre en contacte amb Nick Valenti, un 
home de negocis local.

Ell els proporcionarà els diners necessaris 
per a portar a escena l’obra però, a canvi, 
David haurà de pagar un preu molt alt per 
a dur a terme el seu somni. La naturalesa 
de la creació, la noció del bé i del mal i 
la lleialtat als principis, són temes que 
es plantejaran al jove escriptor. I de fons 
Nova York, un personatge més. Una ciutat 
que durant aquella dècada va crear la 
seua pròpia llegenda.

www.menecmos.com

EN PIE DE GUERRA

CIA. CARABAU

Les situacions més absurdes de la guerra 
portades a l’extrem per mitjà del clown, 
en una comèdia hilarant al mateix temps 
que mordaç.

www.alaquas.net/carabau

Venda d’entrades per al I Certamen Nacional de Teatre Amateur:
a través del grup de teatre Tardis, en el correu: tardisteatro@gmail.com i una hora abans de l’espectacle a la taquilla de La Llotja.

ATRA BILIS

CIA. LAS BERNARDAS 

Quatre velles enamorades d’un mateix 
home. Només una d’elles n’és la vídua; 
les altres, l’estimaven en silenci. L’estimat 
mor i en la vetla esperen, com és costum, 
que el mort minve fins a convertir-se en 
el jove marí que les va conquistar, per a 
amortallar-lo i soterrar-lo...

L’espera és llarga i els silencis incòmodes, 
així que el millor és llançar punyals sobre 
el passat o insultar-se, que sempre és 
més divertit. Totes tenen molts secrets a 
guardar i aquesta nit es revelaran tots..., 
fins i tot els més desagradables.

 www.lasbernardas.es

Daría: 
Susana Cocero

Aurorita: 
Silvia Herraiz 

Nazaria: 
Estela Valverde

Ulpiana: 
Concha de la Fuente

Producida en colaboración con la Obra Social y Cultural de Caja de Burgos:

Ayuntamiento de Geria

Dirigida por: Alberto Velasco

Grupo 
de Teatro

ANTÍGONA 2010

CIA. ENTRE MEDIAS

Antígona és un nom propi, com ara Paula, 
Jorge, Magdalena o Xile; no obstant això, 
hi ha noms que es claven en el més 
profund de l’imaginari de les persones. 
Antígona és un nom propi, el d’una 
heroïna grega que va lluitar per defensar 
la seua llibertat de la millor de les 
maneres: exercint-la. Antígona —dona, 
grega, lluitadora, tossuda, valenta— s’ha 
guanyat un buit en la memòria col·lectiva 
com a símbol de lluita i aquest símbol 
és el que representen nou dones en una 
cel·la qualsevol, en un lloc qualsevol, 
interpretant l’obra clàssica per a escapar 
de la misèria d’una quotidianitat sense 
esperança… O sí.

DESMONTANDO A SHAKESPEARE

CIA. ALMADRABA

Divertidíssima i trepidant comèdia que 
utilitza com a excusa la presentació d’una 
nova col·lecció de llibres dedicada a 
Shakespeare per part de tres desastrosos 
venedors. Partint de la idea que la millor 
manera de vendre un clàssic és adaptar-lo 
a l’època actual, els nostres tres venedors 
presentaran la seua versió de totes i cada 
una de les obres de Billy Xespir, adaptant-
les a les peculiaritats de la nostra cultura 
i del nostre temps. Així, Tito Andrónico 
s’assembla al nostre més famós i televisiu 
cuiner basc,  Otelo és un cantaor flamenc, 
les compres es realitzen enviant un SMS 
des del mòbil…

http://almadrabateatro.blogspot.com

NIÑOS MUTANTES
Las Noches de Insomnio és la prova que ha 
merescut la pena que Niños Mutantes porten més 
d’una dècada firmant discos. Li dóna la raó a aquells 
que porten anys dient que són boníssims. Demostra 
que el cor és el més important fent música. Que ens 
queden encara cançons bones per escoltar, que no 
tot és vacu i insubstancial. Que un mateix grup pot 
usar ukuleles i sintetitzadors, fer-te ballar, fer-te 
riure, fer-te plorar.
Que al final, en tot, el que valen són les coses 
autèntiques, sinceres i honestes.
www.nmutantes.com
www.myspace.com/nmutantes

DELOREAN
Delorean és una banda de Zarautz, nascuda al març 
del 2000, que s’ha convertit per mèrits propis en una 
de les més interessants de l’escena nacional i de les 
més seguides pels blogs internacionals. Al setembre 
del 2001, publiquen el seu primer llarga duració 
titulat Silhouettes de la mà d’Underhill Records i 
el 2006 es confirma la seua immersió absoluta en 
la música de ball amb Into The Plateau, un disc 
concebut enterament com una suite dance, en una 
perfecta harmonia entre els beats d’inspiració dels 
huitanta, les fosques atmosferes de guitarra i la 
sempre present actitud post-punk que els manté 
de gira contínua durant més de dos anys. Han 
remesclat, entre molts altres, Franz Ferdinand, The 
XX i John Talabot. A La Llotja vénen a presentar 
Subiza, la seua última referència discogràfica.
www.myspace.com/delorean

I JAM SESSION INTERCULTURAL CALELX
Presentació de l’associació cultural Calelx en una 
jam session, a fi de difondre i crear relacions entre 
artistes i músics de diferents cultures i estils per 
al delit de l’espectador. La jam tindrà una primera 
part de concert en què artistes de diferents estils 
interpretaran les seues composicions amb la banda 
de la jam, i hi podrà participar qualsevol músic o 
cantant amb inscripció prèvia. Després hi haurà 
una jam oberta a qualsevol músic on es tocaran, 
mitjançant improvisació, diferents estils: jazz, 
flamenc, bossa, funk… Una nit inoblidable de bona 
música i trobada de grans músics, artistes novells, 
invitats coneguts com ara  Fraskito, La Negra, 
Jachivela, Miguel García i invitats sorpresa de gran 
projecció nacional i internacional.
Inscripció i informació: alexcajon@hotmail.com

TIBIDABO
Dues germanes de vint i pocs 
anys reben la notícia que sa 
mare pateix Alzheimer. Des 
del primer moment tenen clar 
el seu objectiu: que sa mare i 
son pare siguen feliços, tot i les 
circumstàncies. I això passa per 
ocultar la malaltia de la mare a 
si mateixa, però també al pare. A 
poc a poc, i no obstant això, els 
obstacles apareixeran i elles els 
solucionaran com podran, potser 
amb immaduresa però sempre 
mogudes per l’amor envers els 
seus progenitors.
La jove dramaturga Cristina 
Clemente ha escrit un text que 
ofereix una mirada de l’Alzheimer 
esperançadora i optimista. 
Amb Tibidabo... dues germanes, 
Eli i Marta, expliquen, en 
primera persona i dirigint-se al 
públic, com es van enfrontar a 
l’Alzheimer de sa mare.

FINAL STAGE
Campionat de Bboying
El Bboying (Breakdance) és un 
estil de ball urbà que forma part 
de la cultura hip hop sorgida en 
les comunitats llatinoamericanes 
i afroamericanes de barris com el 
Bronx o Brooklyn a començament 
dels 70. Amb una llista de 
tècniques i moviments infinits, 
unes acrobàcies impossibles i 
molt de ritme, requereix d’una 
gran dedicació i disciplina per 
a dur-se a terme de manera 
professional.
En aquest campionat, grups de 
dos ballarins (anomenats bboys) 
procedents de tot Espanya i 
Portugal lluitaran pel primer 
premi.

Per a més informació i 
inscripcions visita el
Facebook/Final Stage

AUTUMN COMETS
A Perfect Trampoline Jump, el nou àlbum de 
la banda madrilenya Autumn Comets, proposa 
braçades enèrgiques de rock, íntims moments de 
folk per a surar, vibrants desenvolupaments amb 
els quals botar i sentir-se amunt. Autumn Comets 
porten una maqueta i un àlbum autoeditat, Parades 
(2009), exercitant-se, prenent glopades d’aire per 
a escometre el salt. Un salt de maduresa en què la 
banda depura el seu so: vibrant rock americà amb 
enèrgics vols postrockers i pinzellades de folk.
www.autumncomets.com
www.myspace.com/autumncomets

AARDVARK ASTEROID
La formació naix a Elx el 2008 i el seu so és una 
barreja de sons dels seus components, de Londres, 
Liverpool i Elx. Després de conéixer-se en una jam 
session, diversos membres del grup es van unir per 
la seua afinitat musical, que els va encaminar cap a 
l’indie pop britànic. Des de la seua primera actuació 
el 2008 han tocat en les millors sales de la província 
i han estat teloners de grups com ara The Mary 
Onettes, Cycle o The Leadings. Han estat guanyadors 
de l’XI Certamen de Música Ajuntament d’Alacant 
i finalistes del Concurs Lowcost 2010, entre molts 
altres.
www.myspace.com/aardvarkasteroid

TIRANT DE CANÇÓ presenta 
MISHIMA
Sones publica la cinquena 
referència d’aquest grup insígnia 
del nou pop català. Sense 
renunciar a la seua vocació 
d’antiheroi romàntic, David 
Carabén descobreix en Ordre 
i Aventura el seu vessant més 
poètic i menys narrador. Després 
de la publicació de The Fall of 
Public Man (2003), Mishima van 
ser comparats per la premsa 
especialitzada amb The Magnetic 
Fields, The Divine Comedy i Arab 
Strab. Amb el seu tercer llarg, 
Trucar a casa. Recollir les fotos. 
Pagar la multa (2005), el grup va 
fer un vertader salt qualitatiu, i 
Set tota la vida (2007) va ser un 
dels millors àlbums estatals de la 
dècada segons Rockdelux, quan 
els xicotets detalls van deixar pas 
als grans temes com ara l’amor, 
el desig i la bellesa efímera. 
“Tirant de Cançó” és una activitat 
promoguda per Acció Cultural del 
País Valencià en què es realitzen 
múltiples concerts durant aquest 
dia en diferents escenaris de la 
Comunitat Valenciana.
www.acpv.cat/tirant

CHUCK PROPHET
Et proposem una combinació letal: Chuck Prophet i 
London Calling de The Clash. D’una banda, Prophet, 
un històric del rock nord-americà, conegut primer 
com a membre de Green On Red en els 80 i després 
per la seua carrera en solitari, rehabilitat per a 
crítica i públic després de la seua gira espanyola 
en què va presentar Let Freedom Ring!, una de les 
fites discogràfiques de la seua carrera i del 2009. 
D’una altra banda, London Calling, l’àlbum que va 
incorporar el punk a la mitologia del rock and roll 
i que va enderrocar les barreres existents en la 
percepció dels gèneres.
www.myspace.com/chuckprophetofficial

JOHNNY GREEN - LONDON CALLING
Johnny Green va ser el tour manager de The Clash 
entre 1977 i 1980. Tot un personatge, tan personatge 
que va ser ell qui va perdre les maquetes de London 
Calling! Sentir-lo parlar, mentre va relatant les seues 
anècdotes sobre aquella època i aquell disc, abans 
que Chuck Prophet comence amb London Calling, 
serà tot un espectacle, divertit i didàctic.

CHRIS VON SNEIDERN
Aquest novaiorqués ha militat en diverses bandes 
(U-Turns, Flying Color, Sportsmen -aquesta, orientada 
cap al soul i el rhytm’n’blues-) i ha publicat 
paral·lelament una desena de discos en solitari, des 
del seu debut, Sight & Sound, fins a l’últim, California 
Redemption Value.


