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THE POSIES

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

Més espectacles a: www.elche.es

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

1, 2 i 3 d’abril, dijous, divendres i dissabte

VI LAN PARTY ELX 
La Llotja acull la VI Lan Party Elx, una trobada 
tecnològica on més de 80 participants estaran 
connectats ininterrompudament en xarxa. També 
es realitzaran cursos de robòtica, tallers de 
programari lliure i campionats de videoconsoles. 
Un esdeveniment informàtic on podràs aprendre, 
ensenyar, compartir, gaudir i jugar en xarxa durant 3 
dies seguits. Anima’t i participa-hi! 

Organitza: Institut Municipal de Cultura 
Coordina: Col·lectiu Mala Barraca
Col·labora: UMH, Telefónica, Ineltec i Game Stop
Horari d’accés al públic: de 18.00 a 23.00 h
Entrada lliure 
Més info: www.malabarraca.com
------------------------------------------------------

11 d’abril, diumenge, 20.00 h
LA PLATAFORMA DE TEATRO AMATEUR I LA 
LLOTJA PRESENTEN: 10x10 (deu anys, deu obres)
TRAGICOMÈDIA

AMOR EN
PEQUEÑAS DOSIS
CIA. LA OTRA CARA

Directors: Javier Murcia, Ainhoa Valenzuela / Autor: 
Javier Murcia / Intèrprets: Miriam Bernal, Jesús 
Flores, Luis García, Jesús Guirao, Esther Guirao, 
Javier Murcia, Ainhoa Valenzuela, Ania Valero, 
Roberto Valero, Miranda Vignera / Escenografia, 
vestuari, maquillatge i atrezzo: La Otra Cara / 
Il·luminació i so: Alberto Pérez, Javier Murcia.

amor. (Del llat. amor, -oris).
1. m. Sentiment intens de l’ésser humà que, tot 
partint de la seua pròpia insuficiència, necessita i 
busca la trobada i la unió amb un altre ésser.
2. m. Sentiment cap a una altra persona que 
naturalment ens atrau i que, tot procurant 
reciprocitat en el desig d’unió, ens completa, alegra 
i dóna energia per a conviure, comunicar-nos i crear.
3. m. Sentiment d’afecte, inclinació i entrega a algú 
o a alguna cosa.
4. m. Tendència a la unió sexual.
5. m. Blanor, suavitat.
6. m. Aquella cosa que domina la vida de tot el món 
i de la qual ningú no té ni punyetera idea, i que 
La Otra Cara intentarà explicar al públic assistent 
i que, si no ho aconsegueix, és ben probable que 
aconseguisca que us trenqueu de riure.

Preu: entrada única 5 €
No recomanada per a menors de 18 anys
------------------------------------------------------

16 d’abril, divendres, 22.00 h
JAM SESSION AMB GRUPS LOCALS
2n FESTIJAM ÜALÀ.
AMB ELS GRUPS LOCALS:

GOODY ALIEN + LA
FAMILIA DEL ÁRBOL 
+ AMIGOS QUE NO 
TENDRÉ + AARDVARK 
ASTEROID + …
Dins de la celebració del seu 9é aniversari, la revista 
Üalà presenta una activitat inèdita a la ciutat: la 
2a edició de FESTIJAM, una sèrie de miniconcerts, 
a la manera d’una jam session tradicional, on les 
bandes il·licitans pujaran a l’escenari de La Llotja 
per a tocar tres dels seus temes més carismàtics. 
De moment, ja estan confirmats els grups Goody 
Alien, Amigos que no Tendré, La Familia del Árbol 
i Aardvark Asteroid. Després del concert, la festa 
es traslladarà al pub Plastic, amb una sessió del Dj 
oficial de Üalà, EmpanaDj.

Entrada lliure
Més info: www.revistauala.com
www.myspace.com/aardvarkasteroid
www.myspace.com/goodyalien
www.myspace.com/amigosquenotendre
www.myspace.com/lafamiliadelarbol
------------------------------------------------------

17 d’abril, dissabte, 22.00 h
MÚSICA POP

KLAUS & KINSKI 
+ PUMUKY
KLAUS & KINSKI
Klaus & Kinski actuaran novament a Elx. Per a 
l’ocasió, interpretaran les cançons incloses en el seu 
àlbum de debut, Tu hoguera está ardiendo (Javelina 
2008), que els van convertir en la sensació del 
2008/09, i estrenaran les que formen part del seu nou 
gran treball, Tierra, trágalos, 14 temes el CD (15 el 
vinil doble i de color), en el qual uns Klaus & Kinski en 
estat pur, fan gala de la seua incorregible personalitat 
i de l’ampli i variat repertori que els caracteritza: pop, 
showgazer, bossa, disco-funk, folk, cobla, pasdoble, 
italo-disco, country, swing i molt més. 

PUMUKY
En el seu segon àlbum, El bosque en llamas, els 
de Tenerife Pumuky ens obrin les portes del seu 
personalíssim univers líric i sonor. Un territori que 
té l’empremta de melodies i atmosferes de difícil 
semblança amb uns altres artistes i criatures de la 
seua mateixa espècie. No és una tasca fàcil descriure 
la música de Pumuky, que es mou, com caçador 
furtiu i fugisser, entre ambientacions i ombres 
estranyes pròpies de Migala, agredolces melodies 
acústiques que ens podrien recordar Lambchop o 
Patrick Wolf en la seua faceta més orgànica.

Preu: entrada única 5 €
Més info:
www.myspace.com/klausandkinski
www.myspace.com/pumuky
------------------------------------------------------

18 d’abril, diumenge, 20.00 h
LA PLATAFORMA DE TEATRO AMATEUR I LA 
LLOTJA PRESENTEN: 10x10 (deu anys, deu obres)

MANDRILÁNEA 
(LO PEOR, ¡DIGO!, 
LO MEJOR DE LA 
TRILOGÍA)
CIA. MANDRIL

Director: Jaume Ros / Intèrprets: Edgar Sánchez, 
Carlos Valero, Raúl Gallego, Jaume Ros / 
Il·luminació: Compañía Mandril / So: Cia. Mandril / 
Vestuari i atrezzo: Cia. Mandril / Assistents: Chelo 
Berná, Débora Sánchez.

Un desgraciat accident va acabar amb els tres 
membres menys populars de la companyia Mandril. 
Jaume Ros, qui no va tindre res a veure amb 
aquells micos voladors que van segar les vides dels 
seus companys, emprén aquesta nova aventura 
en solitari. Sobre l’escenari les millors peces 
d’humor de la trilogia Mandrilánea, aquesta vegada, 
interpretades des del dolor que genera la pèrdua. 
Una única actuació amb un únic mandril fent el 
treball de quatre. Rialles i indignació assegurades.

Preu: entrada única 5 €
------------------------------------------------------

22 d’abril, dijous, 21.30 h
DIA DEL LLIBRE
Presentació del poemari:

MALASIA EN
EL CORAZÓN
d’Ángeles Campello (An Yi)
Ediciones Frutos del Tiempo.
Los Cuadernos Imposibles núm. 14

Malasia en el corazón ens invita a compartir 
amb l’autora un viatge iniciàtic cap a un camí de 
transformació espiritual. L’estructura dels seus 
poemes, la seua atmosfera, ens transporten als 
paisatges, a la cultura, a la tradició mil·lenària de 
la colònia xinesa a Malàisia. La seua poesia també 
ens parla de l’ànima fraternal que comparteixen 
els practicants de tai chi chuan, chi kung i kung 
fu, de la unió especial que s’estableix entre el Sifu 
(mestre) i els deixebles i de l’empremta dels seus 
ensenyaments.

Al recital de l’autora s’uniran vídeo-projeccions i la 
pràctica de tai chi chuan en viu.

“Tiempo de silencio
en el templo budista
canto melodioso que
invita a la meditación serena
aroma de espiritualidad 
paz en el corazón
he vuelto a casa” 

Entrada lliure
Organitza: Institut Municipal de Cultura
Col·labora i edita: associació Frutos del Tiempo
------------------------------------------------------

25 d’abril, diumenge, 20.00 h
LA PLATAFORMA DE TEATRO AMATEUR I LA 
LLOTJA PRESENTEN: 10x10 (deu anys, deu obres)

LAS TRES GRACIAS 
DE LA CASA DE 
ENFRENTE
CALABOBOS TEATRO

Autor: Eric Schneider / Direcció: Remedios Valle / 
Intèrprets: Bel Alemany, Evelyn Ruiz, Paula Martínez, 
Verónica Mañogil / Perruqueria i maquillatge: 
MªÁngeles Albarrán / Sastreria: Inocencia Hurtado
Atrezzo: Calabobos Teatro / Escenografia: Ópalo 
Mobiliario, Carafur, Calabobos Teatro / Disseny 
gràfic: Victoria Merino, Ginés Rocamora / 
Il·luminació: Victoria Merino / Disseny il·luminació: 
Calabobos Teatro / So: Miriam Bernal / Regidora: 
Victoria Merino.

Elx. Una casa habitada per tres germanes. L’excusa 
per a  conviure juntes ha estat la promesa que li van 
fer a la mare abans de morir.
La veritat d’aquesta realitat és la por de viure les 
seues pròpies vides en solitari.

Preu: entrada única 5 €
------------------------------------------------------

30 d’abril, divendres, 21.00 i 23.00 h
CABARET

MENÚ 
DEGUSTOACCIÓN 
-CABARET 
BURLESCO PER A 
BERNAT I BALDOVÍ-
FRANCACHELA TEATRO

Intèrprets: Ángela Bermúdez, Lara Sanchís, Maribel 
Bravo, Isabel Caballero, Pedro Aznar / Direcció 
artística: Jacobo Julio, Isabel Caballero / Idea i 
creació: Francachela Teatro / Composició musical 
original: Pedro Aznar / Il·luminació: David Durán / 
Espai escènic i vestuari: Mónica Martí / Cotilles: 
Tracy i Roxy / Regidor: Jacobo Julio.

T’omplirem d’atencions. Et farem sentir molt 
especial. Les nostres exquisides cambreres 
t’acompanyaran al llarg de la vetlada. Viuràs una 
experiència que serà única per a tu, amenitzada pel 
nostre pianista particular.

Preu: entrada única 5 €
------------------------------------------------------



30 de maig, diumenge, 20.00 h
TEATRE LOCAL

EL AMOR DE DON 
PERLIMPLÍN CON 
BELISA EN SU JARDÍN
DE FEDERICO GARCÍA LORCA
VIRTUAL GRUPO TEATRAL

Direcció: Erico Daniel Mävers / Intèrprets: María Laura 
Calmel, Nuria Fernández Jaén, Antonio Ramón Berbell 
Gonell, Israel Martínez Guerrero / Producció: Virtual 
grupo teatral.

Ompli d’una poesia que pretén despertar sentiments 
i sentits, aquesta farsa tràgica expressa la distància 
que hi ha entre els somnis i desitjos de les persones 
amb les seues realitats socials i personals. El amor 
de Don Perlimplín con Belisa en su jardín és el trànsit 
per les passions irresistibles i aclaparadores d’uns 
personatges que s’inicien en l’amor. Els desitjos 
eròtics d’una ingènua i juvenil Belisa es trobaran amb 
l’ànima desconcertada d’un adult i inexpert Perlimplín.

Preu: entrada única 5 €
------------------------------------------------------

5 de juny, dissabte, 21.30 h
MÚSICA POP

PUNSETES +
CHARADES +
MONTAÑAS
Concert pre-DIVERSA 2010
Festival de Cultura LGTBI

PUNSETES
Els Punsetes continuen sent cinc, continuen vivint a 
Madrid i estimen més que mai el Punset.
Ariadna (veu), J. (guitarra), Chema (bateria), Anntona 
(guitarra) i Gonzalo (baix) van editar el seu primer 
LP el 2008 amb Gramaciones Grabofónicas (una 
cosa semblant al seu propi segell) i una llicència 
Creative Commons. Reeditat i distribuït pels canals 
convencionals el 2009 per Everlasting/Popstock!, va 
ser reconegut per diversos mitjans nacionals com 
un dels àlbums de la dècada. Un dels temes, “Dos 
Policías”, es va convertir en un himne de protesta 
davant de la desmesurada presència policial als 
carrers del popular barri de Malasaña durant els 
intoxicants dies de la campanya Free Nasti. Ara ens 
presenten el seu nou àlbum, LP2.

CHARADES 
El nou àlbum de Charades, Revolución Solar, abraça 
els valors dels 60: imaginació, llibertat, bellesa, amor i 
experimentació, però estem en el segle XXI. 
Encara que els referents i el seu cultivat gust estan 
clars, no hi ha ací un àpex de revival, ni mimetismes 
pop, rock o folk. Revolución Solar és un àlbum pop 
psicodèlic, tribal, profund i bell, on, prenent elements 
de totes i cada una de les coses que els inspiren, s’ha 
construït una meravella de principi a fi.

MONTAÑAS
Quartet que fa pàtria de la seua terra, Astúries, 
dedicant algunes píndoles de folk-punk-billy-lo-fi 
a rius, muntanyes, platges, pobles i comarques 
d’aquella bella terra en què mengen eriçons de mar 
crus i els “sanjacobos” són gegants i porten dins un 
filet de vedella. Canten en una mescla de castellà i 
bable, malgastant un sentit de l’humor tirant a negre, 
barrejant sordidesa i costumisme.

Preu: entrada única 5 €
Més info:
www.myspace.com/lospunsetes
www.myspace.com/lascharades
www.myspace.com/accidentesgeograficos 
------------------------------------------------------

6 de juny, diumenge, 20.00 h
LA PLATAFORMA DE TEATRO AMATEUR
I LA LLOTJA PRESENTEN:
10x10 (deu anys, deu obres)

LAS HORAS
MUERTAS
CIA. NI UNA PALABRA

Intèrprets: Miriam Bernal, Luis García, Javier Murcia, 
Sabrina Tovar, Ainhoa Valenzuela, Miranda Vignera 
/ Ballarins: Jesús Flores, María Palazón, Silvia Soto, 
Cristina Martínez, Elisabeth Medina / Escenografia, 
vestuari, maquillatge i atrezzo: Ni una Palabra / 
Il·luminació i so: Alberto Pérez, Javier Murcia / Director: 
Javier Murcia / Coreògraf: Jesús Flores.

És ací, però no volem mirar-ho. No és que no ho 
vegem, és que no volem veure-ho. Però sabem que 
és ací. Sabem que ocorrerà, sabem que ens tocarà, 
que ens farà mal. Sabem dels crits i de la sang. Però 
no hi volem mirar. No volem escoltar. No som prou 
valents. No ens atrevim. O sí? Creus que ets capaç? Et 
convidem a passar una hora amb la mort.
Ni una Palabra recupera, per a celebrar el desé 
aniversari de La Plataforma, aquesta obra estrenada 
el 2006. Un espectacle que, si bé és el més atrevit i no 
apte per a estómacs sensibles, és una de les nostres 
obres més estimades i millor acollides pel públic. T’hi 
atreveixes?

Preu: entrada única 5 €
No recomanada per a menors de 18 anys
------------------------------------------------------

4 de maig, dimarts, 22.00 h
MÚSICA ROCK-POWER POP

THE POSIES 
We Used To Party és una iniciativa de la promotora 
Houston Party que porta al directe el somni de molts 
músics i melòmans: que un grup amb prestigi i qualitat 
contrastats toque l’àlbum alié que més li haja marcat, 
agradat, aquell que haguera volgut compondre, el 
que més respecta... Al gener del 2010 va tindre lloc 
la primera edició amb Giant Sand interpretant At San 
Quentin, considerat per molts la cima discogràfica de 
Johnny Cash. I al maig arriba la segona, de la mà de 
The Posies.  Aquesta vegada, l’LP triat és A Catholic 
Education, de Teenage Fanclub. Una unió morbosa, 
simbòlica i gratificant, ja que no en va The Posies i 
Teenage Fanclub són les dues bandes que al seu dia 
van encapçalar el moviment revival del power pop, 
allà pels 90, competint entre si pel mateix tron, els 
primers des de Seattle i els segons des de Glasgow. 
Es tractava d’actualitzar les melodies de la British 
Invasion i el pop de guitarres de Big Star i Badfinger.

Preu: entrada única 5 €
Més info: http://theposies.net/
www.myspace.com/theposies
------------------------------------------------------

9 de maig, diumenge, 20.00 h
LA PLATAFORMA DE TEATRO AMATEUR I LA LLOTJA 
PRESENTEN: 10x10 (deu anys, deu obres)

NIÑOS (UN 
ESPECTÁCULO 
ADULTO)
CARAFUR TEATRO

Direcció: José Luis Mas / Intèrprets: Susi Muñoz, 
Àngela Girona, Laura Rodríguez, Ester Poveda, Jordi 
Orgilés, Santos Martín, José Luis Mas / Il·luminació: 
Javi Ferrández / So: Laura Mora / Dramatúrgia: Laura 
Mora, Àngela Girona, José Luis Mas / Regidores: 
Isa Velasco, Raquel Palazón / Maquillatge: Iacobe 
Mas / Disseny d’escenografia: José Luis Mas, 
Lamaquinavisual / Veus de xiquets: Virginia Ropero, 
Mario Moya / Atrezzo i vestuari: Carafur / Disseny 
gràfic: Lamaquinavisual.

Alguna vegada us heu plantejat què faríeu si tornàreu 
a ser XIQUETS?… Estrangular el vostre germà 
menut? Vessar aigua sobre la Playstation3 del major 
perquè a nosaltres els Reis ens han deixat un pijama 
dels Teletubbies? I si fóreu pares de nou… Què 
canviaríeu?…
Mares que odien els seus fills i no tenen cap 
inconvenient a demostrar-ho, baralles conjugals pels 
xiquets, cartes als Reis Mags… en fi, aquesta és la 
venjança de Carafur per obligar-nos a fer la comunió 
de Popeye, el mariner o de Priscila, la reina del desert 
i, a més a més, posar-ne una foto de 200x200 al saló, 
per obligar-nos a menjar cervells arrebossats, turmes i 
puré de llentilles, a anar-nos-en al llit després de veure 
l’imbècil de Casimiro (si ell volia gitar-se a les 8 era el 
seu problema, no el nostre) i per no deixar-nos veure 
les pel·lícules de dos rombes… visca el Mc´Donalds! 
Que torne La Bola de Cristal!, V! i Naranjito!…i Los 
Mosqueperros també!
Per fi, Carafur es planteja un espectacle adult…i en 
quina mala hora.

Preu: entrada única 5 €
------------------------------------------------------

14 i 15 de maig, divendres i dissabte, 22.00 h
TEATRE, MÚSICA I HUMOR / ESTRENA

MUSAS, GRACIAS 
REGOMELLO

Musas, Gracias és l’espectacle de tots aquells que 
alguna vegada s’han acostat a aquell tipus graciós 
que canta i balla amb èxit desigual a dir-li: “Has de 
fer un monoleguet dels teus que parle de…”.  En 
aquest espectacle Regomello reparteix a tort i a dret 
començant, com de costum, pel món docent per a 
després arremetre contra tot el que es menege i siga 
susceptible de ser contat i cantat amb gràcia. Els 
seus temes passen de puntetes per damunt del jazz, 
travessen el funky, voregen el rock, “i de vegades… 
veig morts”, però sobretot, els seus temes seran 
“mannà” en aquests temps en què un somriure és un 
bé en alça. A riure, que són dos dies: un de bo, un de 
roín i un altre de regular. 

Preu: entrada única 10 €
Més info: www.regomello.com
No recomanada per a menors de 13 anys
Una coproducció del CCCE L’Escorxador
------------------------------------------------------

16 de maig, diumenge, 20.00 h
LA PLATAFORMA DE TEATRO AMATEUR I LA LLOTJA 
PRESENTEN: 10x10 (deu anys, deu obres)

CONTANDO SILENCIOS 
EKILIBRIO TEATRO

Direcció: Carmen Benito i Ekilibrio Teatro / Intèrprets: 
Judith Villamor, Marina Carrasco, Lara Blasco, Tatiana 
García / So i il·luminació: Ekilibrio Teatro.

“ Voy a contaros la historia de Joan.
soroll   ruidos
sorol    ruido
soro      ruid
sor        rui
so         ru
s           s
si          si
sil         sil
sile        sile
silen      silen
silenc     silenc
silenci              silencio
Todos querrían que fuera un niño cualquiera, pero no 
lo era
¿Sabéis por qué?...”

Preu: entrada única 5 €
------------------------------------------------------

23 de maig, diumenge, 20.00 h
LA PLATAFORMA DE TEATRO AMATEUR
I LA LLOTJA PRESENTEN:
10x10 (deu anys, deu obres)

EL CABALLERO
GRIS
ECO TEATRE

Autor: Francisco Antonio Pastor / Direcció: Francisco 
A. Pastor / Intèrprets: David Bautista, Irene Plácido, 
Isa Fenoll, Juanjo Guillén / Escenografia: Eco Teatre / 
Atrezzo: Eco Teatre / So: Daniela Moya / Il·luminació: 
Francisco A. Pastor.

Les guerres, des dels principis dels temps, ocasionen 
morts, trenquen famílies, empobreixen pobles i ningú 
n’ix vencedor. La guerra és la destrucció de la raça 
humana. Per què un home es planteja lluitar contra 
uns altres homes? I per a què? Com podem evitar que 
la història es repetisca? Intentem eixir-ne victoriosos 
fent de la pau el valor més universal, el dret i deure 
més important dels éssers humans. Només així 
evitarem que aparega El Caballero Gris.

Dolor, sarcasme, deliri, temor, ironia, moviment, dolçor, 
ambigüitat, innovació i música són els ingredients 
d’aquesta representació d’un teatre del segle XXI.

Preu: entrada única 5 €
------------------------------------------------------

28 de maig, divendres, 22.00 h
CANÇIÓ D’AUTOR

LUCÍA 
CONCERT BENÈFIC

Després de diversos anys de silenci, amb molta 
il·lusió i un fi benèfic, Lucía torna al seu públic amb 
un repertori carregat de sentiment. Va començar la 
seua carrera musical molt jove i gràcies a son pare. 
La seua família i els seus cercles més íntims van ser 
la motivació per a donar-se a conéixer. Madrid va ser 
el bressol dels seus començaments i Elx, la seua terra 
natal, li va brindar l’oportunitat de compartir la seua 
música i les seues lletres.

Ara Lucía torna a tocar a Elx temes acompanyats de 
saxo, guitarra, piano, caixó, chello i contrabaix.

Concert a benefici de Las Lomas de Carabayllo (Lima-
Perú). La recaptació es destinarà a la construcció 
d’una escola per a generar 1.000 places escolars en 
una zona d’assentaments humans als afores de la 
capital peruana. Projecte en construcció sota la gestió 
de la fundació de col·legis El Valle (Madrid i Alacant).

Preu: entrada única 5 €
------------------------------------------------------

29 de maig, dissabte, 21.00 h
MÚSICA GARAGE-PUNK

THE STEMS +
DEE RANGERS + 
THE MAGNIFICIENT 
BROTHERHOOD
THE STEMS (Austràlia)
Dom Mariani i Richard han donat a l’escena musical 
australiana un dels grans noms que en la dècada dels 
80 va estar en boca de tot el món, fent-se un buit 
entre noms, hui clàssics , com ara Radio Birdman, 
Saints… amb una manera molt particular d’entendre 
i fer sonar el rock and roll. The Stems era el nom 
d’aquells nouvinguts i tenien de la seua part saber 
barrejar els sons més infectats del garage punk amb 
els crochet de guitarres melòdiques. El resultat va ser 
una col·lecció de temes inoblidables que estan en la 
memòria de milers de fans, tant dels sons amb olor de 
gasolina com dels amants del pop amb nervi. Durant 
tota la seua carrera han deixat escrites un bon grapat 
de grans cançons que sens dubte romandran en els 
nostres caps i podrem escoltar en aquesta, la seua 
gira d’acomiadament.

DEE RANGERS (Estocolm)
Des de Suècia, una contundent i explosiva barreja de 
garage, power-pop i rock’n’roll d’alt voltatge. El quintet 
arribarà a Espanya per a presentar en exclusiva els 
temes que donen forma al seu flamant nou àlbum. 
Formats el 1997, Dee Rangers estan considerats com 
els reis del garage beat i han acompanyat la llegenda 
del r&b britànic Don Craine, de The Downliners Sect. 
Recomanables per a fans de grups mítics com The 
Kinks, The Sonics o els seus compatriotes The Creeps.

THE MAGNIFICIENT BROTHERHOOD (Berlín)
Banda berlinesa formada el 2007, per Erik Haegert 
(orgue i veu principal), Kiryk Drewinski (veu principal 
i guitarra), Jan Rohrbach (baix i veus) i Lars Puder 
(bateria i veus). Aquests xics despleguen un dels 
millors ventalls de cançons garage-psych que 
actualment es poden escoltar en l’escena musical 
actual. No són uns simples aficionats, són vertaders 
virtuosos dels instruments que porten i no sols les 
composicions són extraordinàries, la producció és 
immaculada. 

Preu: entrada única 5 €
Més info:
www.myspace.com/thestemsau
www.myspace.com/deerangers
www.myspace.com/themagnificentbrotherhood
------------------------------------------------------

13 de juny, diumenge, 19.00 h
LA PLATAFORMA DE TEATRO AMATEUR I LA LLOTJA 
PRESENTEN: 10x10 (deu anys, deu obres)
TEATRE INFANTIL

EL TESORO 
ESCONDIDO DE LAS 
LETRAS
VIRTUAL GRUPO TEATRAL

Director: Erico Mävers / Intèrprets: Erico Mävers, 
María Laura Calmels, Nuria Fernández / Assistència 
tècnica: Antonio Ramón Berbell Gonell / Disseny 
d’escenografia: Mariel Mävers / Dissenys gràfics: 
Cristina Tormo / Composicions de música original:
Alberto Pérez Moreno i José.

Dos amics identificats pel desig de trobar un magnífic 
tresor es converteixen en exploradors i en la seua 
recerca han de transitar una a una per les diferents 
pàgines d’un llibre. No saben què hi pot ocórrer, però 
són molt valents i se’n van a l’aventura amb molta 
pressa. 
A través d’una immensa varietat de jocs, emergents 
de la musicalitat i formes de les vocals i consonants, 
el públic serà partícip d’una travessia per un món de 
fantasia i il·lusió, i esdevindrà company de viatge dels 
personatges que estan buscant “un gran tresor”.

Preu: entrada única 5 €
------------------------------------------------------

ALTRES ACTIVITATS
A LA LLOTJA

15 d’abril, dijous, 20.30 h
CONCERT BANDA 

CONSERVATORI PROFESSIONAL
DE MÚSICA D’ELX
Entrada Lliure 
------------------------------------------------------

1 de maig, dissabte, 21.00 h
CONCERT A BENEFICI DE L’ASSOCIACIÓ DE 
DISCAPACITATS PSÍQUICS, INTEGRA-T

JAVIER DÍEZ, ÍNTIMO
Després de la seua carrera musical per Amèrica i 
d’haver col·laborat amb músics de la talla de Rafa 
Vergara, Rayito, Tommy Torres (productor d’Alejandro 
Sanz), torna a l’escena musical a la seua ciutat natal 
per a presentar a La Llotja, i a benefici de l’Associació 
de Discapacitats Psíquics, Integra-t, les seues 
emocions fetes cançons. L’artista, amb el suport del 
seu grup de músics, espera oferir una vetlada plena de 
solidaritat feta cançó. Una vegada més es demostra la 
qualitat humana dels artistes il·licitans.

Preu: adults 10 € - xiquets 5 € (fins a 12 anys)
------------------------------------------------------

7 i 8 de maig, divendres i dissabte
CONSELL DE LA JOVENTUT

CONCERTS DE LA SETMANA JOVE 
Més info: www.cjelx.es
------------------------------------------------------

22 de maig, dissabte, 19.30 h
RECITAL EN COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI DE 
MIGUEL HERNÁNDEZ
ASSOCIACIÓ CULTURAL CAMINOS

ME LLAMO BARRO
En Me llamo Barro, es realitza un exhaustiu recorregut 
a través de la vida i l’obra de Miguel Hernández. És un 
recital de 31 dels seus poemes que pretén aprofundir 
en les arrels més íntimes del poeta, des de la infància, 
l’adolescència, els somnis, la tragèdia i la mort, tot 
retent-li el merescut homenatge que tants anys de 
repressió i silenci li van negar.

Entrada lliure
------------------------------------------------------

20 de juny, diumenge, 19.00 h

FESTIVAL BENÈFIC
ORGANITZAT PER L’ASSOCIACIÓ D’AJUDA AL 
SÀHARA OCCIDENTAL

Festival de dansa a benefici del poble sahrauí i el seu 
projecte “Vacances en Pau”.

Preu: entrada única 6 €
------------------------------------------------------


