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17 de setembre, divendres, audició, 17.00 h
24 de setembre, divendres, Work in Progress, 21.30 h

O.C.D. (OBSESSIVE-
COMPULSIVE DISORDER)
SUDHUM TEATRO

Dansa Contemporània- Teatre
Work in progress
A l’Espai Escènic
Cicle Inèdits

O.C.D. és un projecte d’investigació sobre els diferents 
llenguatges que conformen la posada en escena a 
través de l’anàlisi del moviment de les persones que 
pateixen del Trastorn Obsessiu-Compulsiu (TOC).

AUDICIÓ: la companyia Sudhum Teatro busca ballarins 
i ballarines amb capacitat creativa i formació en 
interpretació per a projecte de residència artística, la 
residència s’anomena O.C.D i es treballarà a partir de 
premisses que es deriven del trastorn obsessiu compulsiu.
Imprescindible tindre disponibilitat 
del 18 al 24 de setembre.

Director del projecte: Gustavo del Río
Videocreador: Andrés del Caño, amb el suport 
logístic del cap tècnic Daniel Ruíz
Psicòloga clínica: Carmen Acevedo
Músic i coreògraf: Pablo Esbert
Intèrprets: dos actors, les actrius Natalia 
Narbón, Rebeca Vecino, Gloria Martín
Ballarins: Pablo Esbert i tres ballarins de la 
companyia resident al Centre de Cultura 
Contemporània d’Elx L’Escorxador.

WORK IN PROGRESS: amb O.C.D. la companyia Sudhum 
Teatro aborda des de diferents llenguatges escènics 
una visió sobre el conflicte que genera el TOC des d’un 
punt de vista conductual i cognitiu. A través de la dansa 
i del teatre s’elabora una proposta on la videocreació 
i l’espai sonor són fonamentals. Buscar l’essència 
del conflicte que tenen les persones que pateixen el 
trastorn és la primera premissa d’aquest treball.

Una coproducció del CCCE L’Escorxador 

Entrada lliure
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DIT “DO IT TOGETHER”
Conferència
29 d’octubre, divendres 21.30 h. Entrada lliure

MÚSICA PER A DUES-CENTES CORDES
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continua en l’última pàgina >>

19 de setembre, diumenge, 19.30 h

THE WAVE PICTURES 
Rock
A l’Espai Escènic
Cicle Clàssics Contemporanis

En la música de The Wave Pictures es nota la dedicació 
d’un trio que sap condicionar el seu so a la seua 
inspiració. Franic Rozycki, David Tattersall i Hugh 
Noble es van unir el 1998 per a donar vida a Blind 
Summit. Poc després canviarien de nom, alhora que 
Noble era reemplaçat per Jonny Helm. El trio practica 
un pop efusiu i càlid que bé pot acostar-los a orfebres 
com ara Jonathan Richman o Herman Dune. 
Instant Coffee Baby (Moshi Moshi, 2008) és un àlbum 
que no té pèrdua ni descans i el seu últim disc, If 
You Leave It Alone (Moshi Moshi, 2009) és un altre 
signe de la infal·lible qualitat de The Wave Pictures.

www.myspace.com/thewavepictures
www.thewavepictures.com

Entrada: 5 € / Sense numerar
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5 d’octubre, dimarts, 21.30 h

NINA NASTASIA
Folk-Música de Cambra
A l’Espai Escènic
Cicle Clàssics Contemporanis

Nina Nastasia posseeix un estrany 
do, la seua veu és capaç de congelar 
o fondre el teu cor. Pot elevar-se amb 
força i tensió, o pot convertir-se en 
un raspall ultra suau per a de sobte 
posar-te la pell de gallina. Es parla de 
la seua capacitat per a “deixar sense 
aire una habitació”. El seu cançoner 
parla sobre temes d’amor, nostàlgia 
i pèrdua, la infància, els somnis 
i els drames humans. Les seues 
formacions sempre mantenen un 
cert encant aspre, rude i intens. Les 
seues cançons, que al mateix temps 
són dures i fràgils, crepiten i cremen 
amb una honestedat emocional i una 
fosca intimitat.

www.myspace.com/ninanastasia

Entrada: 5 € / Sense numerar

8 d’octubre, divendres, 21.00 h

CHRIS BROKAW 
& GEOFF 
FARINA
Rock-Experimental-Folk
A l’Espai Escènic
Cicle Clàssics Contemporanis

Es tracta de Chris Brokaw (Codeine, 
Come, The New Year...) & Geoff 
Farina (Karate, Glorytellers) actuant 
junts sobre un escenari i presentant 
les cançons del seu àlbum The 
Angel´s Message to Me, un disc 
que suposa la primera col·laboració 
com a duo de dues figures 
imprescindibles de l’underground 
dels EUA.
The Angel’s Message to Me és un 
àlbum sobri i bell. Les cançons 
són clàssics del folk, el country, 
el blues i el ragtime de l’imaginari 
nord-americà d’entreguerres. Moltes 
són peces populars, unes altres 
són versions, però semblen haver 
estat compostes fa una setmana. La 
combinació de les influències jazz de 
Farina i el finger-picking de Brokaw 
converteixen aquestes cançons 
escrites durant la recessió econòmica 
dels anys 30 (i casualment tretes 
novament a la llum enmig d’una altra 
galopant recessió) en una experiència 
tant emocional com política.

www.myspace.com/
thechrisbrokawrockband
www.myspace.com/glorytellers

Entrada: 5 € / Sense numerar

1 d’octubre, divendres, 21.00 h

ACUARELA 
ELEMENTAL 1.0
ALICIA MERINO

Recital Poètic, Interpretació, Música
A l’Espai Escènic
Cicle Inèdits

Autora/poetessa: Alicia Merino
Interpretació: Eva Romero
Violí: Jorge Jiménez
Aquarel·les: Paz Pellín

Artesania del poema

La fusió de la veu i el gest d’Eva 
Romero i el violí del segle XVII de 
Jorge Jiménez amb els pinzells 
de Paz Pellín en el fons escènic, 
donen com a resultat una bogeria 
d’improvisació que des dels seus 
diversos angles artístics enriqueix 
el procés creatiu de l’art d’escriure 
versos. La inusitada presència 
de la mateixa poetessa en l’espai 
escènic fa de l’espectacle un terreny 
imponent i cert on es fa partícip el 
públic dels alts nivells de cognició a 
què s’accedeix des del món poètic..

Entrada lliure

Inauguració: 7 d’octubre, dijous, 20.30 h
Del 7 d’octubre al 5 de desembre

AFRODITAS...
ROSH

Exposició
A la Sala Lanart
Cicle Clàssics Contemporanis

Rosh aka Raúl Gandolfo Rodes (Alacant, 1977)

A mitjan camí entre pintura i il·lustració, aquesta sèrie reflecteix l’obsessió de 
l’artista per la bellesa, la bellesa femenina. Per a Raúl, els seus “Afroditas” són 
imatges religioses, icones sagrades que venera i a les quals presta devoció. 
Darrere de cada una d’elles hi ha una història, un sentiment, un record... Unes 
vegades de manera conscient i unes altres inconscientment, aquestes imatges 
s’inspiren en les dones que han format i formen part de la seua vida.
Seguint unes mateixes directrius quant a composició i una gamma cromàtica 
que es limita al blanc i negre, totes les obres són realitzades sense un estudi 
previ. Amb aquest procés l’autor busca frescor i espontaneïtat, reflectir aquell 
sentiment, aquell record, sense tindre’l preestablert, perquè aparega en el 
moment de creació de l’obra. En aquesta exposició l’observador pot arribar a 
sentir-se observat o acompanyat.

www.rlove.es

Entrada lliure

2 d’octubre, dissabte, 21.00 h

EL EDERRA
Pop, Cançó d’Autor
A l’Espai Escènic
Cicle Inèdits

Veu, guitarra acústica i elèctrica:
Eder Prada
Guitarra elèctrica i cors: Carlos Abad
Baix: Emilio José Sánchez
Percussió: Carlos Conejo
Bateria: Juan Antonio Gutiérrez

El Ederra presenta el seu nou i 
primer disc Empezar de cero, on 
podrem gaudir d’una àmplia varietat 
de cançons de diversos estils 
sense eixir del registre de la música 
d’autor. Cançons compromeses 
sobre la soledat i el desamor. Per a 
aquesta ocasió compta amb diverses 
col·laboracions de músics il·licitans, 
a més d’un espectacle i recorregut 
audiovisual.
Eder Prada crea el grup El Ederra a 
finals del 2006 amb la idea de tocar 
cançons pròpies i cançons basades 
en poesies de Feli Albaladejo.

“Empezar de cero otra vez, ahora 
que las olas me empujan, navegar 
por mares que me inundan”.

www.myspace.com/elederra

Una producció del
CCCE L’Escorxador

Entrada lliure
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19 d’octubre, dimarts, 21.30 h

JOAQUÍN
PASCUAL
Pop-Rock
A l’Espai Escènic
Cicle Clàssics Contemporanis

Quan es va acabar la vida de Surfin’ 
Bichos, Joaquín Pascual va trobar 
de seguida espai per a Mercromina. 
Quan aquests van dir adéu des de 
la muntanya més alta del món, no 
va tardar a posar-se amb Travolta. I 
ara que aquest grup encara continua 
viu (tot i que s’estan prenent un 
descans) i que també està involucrat 
en el debut de Tórtel, presenta el 
seu disc en solitari, El ritmo de los 
acontecimientos.

En aquesta vida que ens toca, el 
ritme dels esdeveniments succeeix 
de manera tan vertiginosa que ni 
tan sols ens adonem del que passa 
al nostre voltant, però en el xicotet 
món on habita Joaquín, El ritmo de 
los acontecimientos és un conjunt 
de magnífiques cançons compostes 
des de la més absoluta i despietada 
immediatesa, la que li atorga sense 
cap perdó la seua desbordant 
activitat.

www.myspace.com/joaquinpascual

Entrada: 5 € / Sense numerar
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15 d’octubre, divendres, 21.00 h
ESTRENA

LA LARGA NOCHE
DE CHET BAKER
MARACAIBO TEATRO

Teatre, Música
A l’Espai Escènic
Cicle Inèdits

Dramatúrgia i  selecció de textos: Cristina Maciá    
Il·luminació: Juanjo Llorens 
Dirección tècnica: Alberto Fermín 
Escenografia: Wenceslao Pérez
Vestuari: Nati Rodríguez
Veu en off: Antonio González Beltrán
Producció executiva: Juan Carlos García
Ajudant de direcció i regidoria: Marina González
Direcció musical: David Herrington
Direcció artística: Cristina Maciá / Juan Carlos García

“Però llavors ballaven pels carrers com a trompes 
embogides, i jo vacil·lava darrere d’ells com he estat fent 
tota la meua vida, mentre seguisc la gent que m’interessa, 
perquè l’única gent que m’interessa és la que està boja, 
la gent que està boja per viure, boja per parlar, boja per 
salvar-se, amb ganes de tot al mateix temps, la gent que 
mai no badalla ni parla de llocs comuns, sinó que es 
crema, es crema com a fabulosos coets grocs esclatant 
igual que aranyes entre les estreles”. Jack Kerouac

La larga noche de Chet Baker és un espectacle amb 
vocació de mestissatge. S’hi fusionen arts i disciplines 
escèniques, música en directe, teatre, arts plàstiques, 
cabaret, videoart, dansa. És un concert teatral amb 
videoprojeccions, un espectacle global on músics, actors i 
elements escènics conviuen amb elegància.

És un homenatge al cèlebre trompetista americà Chet 
Baker que, amb el seu personal estil, va captivar el gran 
públic en els anys cinquanta i seixanta i que és ja una 
indiscutible icona del jazz.

http://maracaiboteatro.com

Una coproducció del CCCE L’Escorxador

Entrada: 5 € / Sense numerar

16 d’octubre, dissabte, 21.00 h

EXPERIENCIAS CON UN 
DESCONOCIDO SHOW
SONIA GÓMEZ

Performance, Dansa, Vídeo, Humor, Teatre
A l’Espai Escènic
Cicle Inèdits

Projecte de Sonia Gómez / Disseny continguts creatius: 
Txalo Toloza, José Luis Cañadas, Sonia Gómez / 
Performers-realitzadors: Txalo Toloza, Sonia Gómez / 
Clients: el bou, la rata, el mico, el porc, el tigre, el drac + 1 
convidat / Assessorament musical: djd! / Sintonia: Woh_ / 
Audiovisuals: Txalo Toloza / Dramatúrgia i direcció: Mose 
Hayward / Textos: Clients / Sonia Gómez / Il·luminació: 
Edu Bolinches / Documentació: David Cauquil, David 
Rodríguez, David Barba / Espai escènic: Txalo Toloza / 
Disseny web, disseny gràfic i fotografia: David Rodríguez

Es tracta d’un artefacte-maquínic-experiencial i, per tant, 
un misteri posat en marxa per a explorar-se a si mateix 
en relació amb els altres, amb els clients desconeguts 
que desitgen fer de l’experiència un laboratori emocional, 
gestual i performatiu: artefacte deconstructivista on la 
quotidianitat adquireix estatut de miracle delirant i marcià 
per a major glòria de tots i cada un dels teus moments.

Performance personal i individual amb Sonia Gómez. Les 
experiències són reals i el perfil de la pràctica es concreta 
amb anterioritat. Es realitzarà un estudi senzill a través 
d’unes preguntes i es crearà una performance-experiència 
concreta per a cada client.
Al CCCE L’Escorxador veurem el resultat d’aquestes 
experiències, recopilades.

www.ciasoniagomez.blogspot.com

Entrada: 5 € / Sense numerar

Inauguració: 21 d’octubre, dijous, 20.30 h
Del 21 d’octubre al 12 de desembre 

QUIJOTEANDO LA REALIDAD
BENYA ACAME

Exposició. A La Nau. Cicle Inèdits

És una exposició de pintura, fotografia i unes altres armes. “Quijoteando la 
realidad” és la necessitat d’expressar tristeses i somriures, somnis, realitats i 
sentiments.

Benya Acame és un artista multidisciplinari, difícil d’adscriure a un corrent 
concret. Potser, “home del Renaixement” no és la descripció més adequada 
per a aquest creador, per com està ja d’establert i còmode  en la modernitat 
i per l’ús que fa de tots els recursos que té al seu abast. Viatger incansable, 
desenvolupa projectes a Àfrica de manera personal i sense comptar amb un 
entramat basat en una organització no governamental. És fotògraf, pintor, 
poeta, creador de composicions musicals i realitzador de vídeos. A més 
d’aprofitar els recursos que la tecnologia posa al seu abast, fabrica càmeres 
estenopeiques i crea realitats en blanc i negre, en technicolor si fóra necessari 
i en tota la paleta de colors que empra en els seus quadres. Tot això estarà 
representant en “Quijoteando la realidad”, primera exposició a la ciutat a 
manera d’homenatge de l’artista que presenta el CCCE L’Escorxador.

www.benyaacame.com
www.flickr.com/photos/benyaacame

Entrada lliure
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XIQUETS
24 d’octubre, diumenge, 19.30 h

LAMPA (THE TUBE 
WITH A HAT)
Radu Jude
Romania 2006 / 23’30” / VOS
Un pare i el seu fill xicotet emprenen 
una autèntica croada per la carretera 
per a portar a arreglar el seu vell 
televisor que el xiquet reclama, a peu 
i enmig de la pluja.

MUR
Benjamin d’Aoust
Bèlgica 2006 / 10’25”
Un xiquet solitari juga llançant la seua 
pilota contra un enorme mur, però 
de sobte, un ritme sord sorgeix de la 
paret pertorbant el xiquet. 

FOR(R)EST IN THE 
DES(S)ERT
Luis Berdejo
Espanya 2006 / 12’00” / VOS
Forrest ja no viu ací.

A l’Espai Escènic
Entrada lliure

COMÈDIA ESPANYOLA
12 de desembre, diumenge, 19.30 h

EN LA OTRA CAMILLA
Luis Melgar / Espanya 2008 / 21’00”
Alejandra, Mónica i Lola són amigues 
des de fa anys. La seua aliança les 
protegeix del dolor i del desamor. 
Una invitació a la vetla per la mort 
de l’home de Lola ens endinsa en 
aquesta aliança que no mesura les 
conseqüències, que no té regles, que 
no coneix límits...

DE FORMACIÓN: 
PROFESIONAL
Asier Iza / Espanya 2007 / 11’00”
Tomás és un àrbitre acomplexat. 
El seu veí Manolo el menysprea i 
coqueteja de manera escandalosa 
amb Marisa. L’única cosa que el 
consola és l’exercici domèstic i furtiu 
de la seua antiga professió i passió. 

RUMBO A PEOR
Àlex Brendemühl
Espanya 2009 / 12’30”
Dos homes vestits de futbolistes 
deambulen per la naturalesa. En la 
seua pèrdua, es troben amb una 
dona en la carretera.

PASEMOS AL PLAN B
Paz Piñar / Espanya 2007 / 14’00”
L’aparició en escena d’una immigrant 
il·legal malalta i que no parla és el 
detonant de les més inesperades 
reaccions en una família de classe 
mitjana-baixa i el seu entorn. 

ANIMACIÓ PER A ADULTS
14 de novembre, diumenge, 19.30 h

EL EMPLEO
Santiago Bou Grasso
Argentina 2008 / 06’30”
Un home realitza el seu trajecte 
habitual al treball, immers en un 
sistema on l’ús de les persones com 
a objectes és una cosa quotidiana.

SAMSA – HOMMAGE 
AN FRANZ KAFKA 
René Lange
Alemanya 2008 / 04’00” / VOS
Una seqüència de malson que 
mostra Kafka en el procés 
d’escriptura, on la realitat i la ficció es 
desdibuixen.

LA DAMA EN
EL UMBRAL
Jorge Dayas / Espanya 2007 / 14’50”
El capità d’un solitari vaixell mercant 
ha tornat a la seua ciutat natal. La 
mateixa nit de la seua arribada, 
queda fascinat per la imatge 
inquietant d’una dona.

ESCAPISM
Avi Ofer / Israel 2002 / 06’14”
Mentre vigila la frontera, un soldat 
busca algun entreteniment per a 
poder suportar l’avorriment.

VIOLETA, LA PES-
CADORA DEL MAR 
NEGRO
Marc Riba & Anna Solanas
Espanya 2006 / 9’00” 
A Violeta li agrada pescar en el més 
fosc i profund del mar.

CICLE DE CURTS:
I LIKE IT SHORT

31 d’octubre, diumenge, 19.30 h

MÚSICA PER A 
DUES-CENTES 
CORDES
Concert de Guitarres
A l’Espai Escènic
Cicle Inèdits

Orquestres de guitarra: Lybra Guitar 
Orchestra (Itàlia), Lavori in Corso 
(Itàlia) i Com Una Guitarra (Espanya).

En aquestes tres orquestres es fonen 
el rigor del clàssic amb la frescor 
del modern. Abordaran un repertori 
molt variat, tant en èpoques com 
en estils, constituint una original 
agrupació musical ja que, al costat 
de la guitarra espanyola, s’inclouen 
guitarres soprano, acústica, baix, 
charango, flauta, teclats, veu i 
percussió.

Entrada lliure

5 de noviembre, divendres, 21.30 h

TALLER ON 
THE SPOT
Performance-Acció
A la plaça Antoni Bru Gómez, 
paral·lela a la plaça del Raval
Cicle II Aniversari del
CCCE L’Escorxador

Exhibició dels treballs realitzats per 
joves artistes participants en el taller 
On the spot.

La quarta sessió del curs On the 
spot es presenta com el tancament 
del procés creatiu del taller per mitjà 
d’un exercici eminentment pràctic 
de realització d’una performance, 
fent servir l’espai públic com a 
camp d’experimentació i treball. 
Aquesta pràctica és fonamental 
per a constatar la potencialitat de 
la nostra capacitat creativa i el seu 
desenvolupament davant del públic. 
Aquesta sessió serà registrada 
videogràficament.

Més info en la pàgina 16

Entrada lliure

6 de novembre, dissabte,
d’11.00 a 14.00 i de 17.00 a 20.00 h

#002#
SALSIF BROMEN

Electroacústica-Experimental
A la Terrassa 2
Cicle II Aniversari del
CCCE L’Escorxador

Salsif Bromen, sorollós del 
Madeinmae Ensemble, presenta 
el seu primer projecte en solitari 
titulat #002#, on, a través d’una 
connexió a Internet i diversos 
processos digitals a temps real, es 
farà un recorregut estètic que va 
des del paisatge sonor pur fins a 
l’electroacústica més radical.

http://josemariapastorsanchez.
wordpress.com

Entrada lliure

29 d’octubre, divendres 21.30 h

DIT “DO IT TOGETHER”
Conferència a càrrec de Daniel G. Andújar. Al Taller Escèniques II. Workshop Series

MEMÒRIA. L’APREHENSIÓ DE LA REALITAT
DES DE “L’ARXIU POSTCAPITAL*”
Més info en la pàgina 16. Entrada lliure
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13 de novembre, dissabte, 21.00 h  

EL MAL MENOR
Teatre Físic-Dansa. A l’Espai Escènic. Cicle Inèdits 

Idea i direcció: David Climent, Pablo Molinero / Autors, 
creació i interpretació: David Climent, Nacho Vera, Pablo 
Molinero / Espai sonor: Pablo Rega / Composició musical: 
Pablo Rega, Nacho Vera / Espai escènic, il·luminació: 
Óscar de Paz [Antigua&Barbuda] / Vestuari: Laia Muñoz 
/ Fotografia i vídeo: Óscar de Paz / Management i 
producció: Pilar López

El mal menor, un espectacle multiusos basat en fets 
reals, rigorós directe, feres escèniques patètiques, actors 
globals i amb l’increïble participació de la guerrilla del 
contorsionisme ideològic. Ficció de la bona, teatre de l’ara 
o mai. No t’ho pots perdre. Que no t’ho conten!
El mal menor, un espai que ens parla de la ficció del 
poder i del poder de la ficció. El mal menor com la millor 
opció per al bé comú. Un simulacre sense final que no 
canviarà el món però que ordenarà les coses. I ,sobretot, 
transvestisme revolucionari, la dignitat per davall de tot.

http://loscorderos.wordpress.com

Una coproducció del CCCE L’Escorxador

Entrada: 5 € / Sense numerar

19 i 20 de novembre, divendres i dissabte, 21.00 h  

PERFORMANCE I POESIA FONÈTICA UMH
A l’Espai Escènic. Cicle UMH Homenatge a Miguel Hernández

Entrada lliure

ESTRENA
26 i 27 de novembre, divendres i dissabte, 21.00 h 

LA SOMBRA SOBRE
INNSMOUTH,
D’H.P. LOVECRAFT
CCC (COMPAÑÍA CLÁSICA DE COMEDIAS)

Teatre. A l’Espai Escènic. Cicle Inèdits 

Repartiment: Lidia Albarracín, Joan Fabrellas, Antonio 
Chinchilla / Traducció i disseny gràfic: Carlos Maciá / 
Música original: Carlos Maciá / Direcció tècnica: J. M. 
Cerdeiriña / Dramatúrgia i direcció: Antonio Vicente 
Chinchilla, Juan León

Una investigació genealògica porta Robert Olmstead fins 
a la localitat pesquera d’Innsmouth, a Massachusetts.  
Un poble envoltat per un secret fosc i maligne. Robert 
descobrirà allò que s’amaga darrere de l’estrany aspecte 
de la gent del poble i el seu culte als déus de la mar, 
alhora que s’endinsarà en un malson sense eixida.
H.P. Lovecraft i la CCC ens acosten als Mites del Cthulhu, 
un panteó de deïtats extradimensionals que s’alimenten 
de la humanitat i que tenen traços d’antics mites i 
llegendes.

Una coproducció del CCCE L’Escorxador

Entrada: 5 € / Sense numerar

10 11

7 de novembre, diumenge, 19.30 h

A OSCURAS
DIRECTOR: JOSÉ A. MARTÍNEZ LARROSA

Curtmetratge, videoclip. A l’Espai Escènic. Cicle La Nit del Director
Cicle II Aniversari del CCCE L’Escorxador

A oscuras. Encara estem a temps, i ells estan ací per a ajudar-nos.

Es projectarà també el tràiler de Llegó del mar i el videoclip Seguir viviendo 
dirigits per José A. Larrosa.
 
Llegó del mar és un film escrit per Manuel V. Segarra i dirigit per José 
A. Larrosa que narra la història del personatge Francesc Cantó i la seua 
relació amb la Vinguda de la Mare de Déu, ambientat a Elx en el segle XIII.

www.myspace.com/radiozombi

Entrada lliure

I per a finalitzar concert de

RADIO Z

6 de novembre, dissabte, 21.00 h

TULSA
Pop-Rock
A l’Espai Escènic
Cicle II Aniversari del
CCCE L’Escorxador

Tulsa, capital mundial del petroli, és 
també capital nacional del desamor. 
La banda liderada per Miren Iza va 
demostrar en Sólo me has 
rozado (Subterfuge, 2007) que sap 
traure or musical dels pous del 
desengany i el desànim. Tornen a 
demostrar-ho amb Espera la pálida 
(Subterfuge, 2010) i amb encara 
major eloqüència.
Espera la pálida podria haver-se 
anomenat Sólo me has rozado, la 
venganza. I en realitat és una bèstia 
diferent, més calmada i alhora més 
fera, si açò té algun sentit. Sí, el té: 
la seua força està en la seua serena 
amargura i en la delicadesa de matís.

Entrada lliure
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Inauguració: 16 de desembre, dijous, 20.30 h

Del 16 de desembre al 6 de febrer

RETRATS DE
CONTEMPORANEÏTAT
ÁNGEL HERNÁNDEZ

Exposició Escultura. A La Nau. Cicle Inèdits

Aquesta exposició tracta de mostrar una visió un tant crítica dels aspectes 
relatius a l’home contemporani. Són aspectes com ara el consumisme, la 
soledat, l’afany per aconseguir un habitatge, els diners, etc.
Si amb això s’aconsegueix que l’espectador reflexione i s’adone que els diners 
i l’estatus social no haurien de ser les vertaderes metes de la vida, l’objectiu de 
l’exposició estarà aconseguit.

Una producció del CCCE L’Escorxador

Entrada lliure

Inauguració: 18 de desembre, 20.30 h
Dansa i recital: 18 de desembre, 21.00 h

Del 18 de desembre al 6 de febrer

PASSATGES DE 
LA MEMÒRIA
MARÍA ÁNGELES VILA
ALICIA HERRERO DANCE COMPANY
YOLANDA CASTAÑO

Exposició-Dansa. A la sala Lanart
Cicle Clàssics Contemporanis

Arts plàstiques: María Ángeles Vila / Dansa: Alicia Herrero  
/ Poesia: Yolanda Castaño / Música: Emanuele Flammini 
/ Confecció caixes: Xavier Herrero, Lisandro / Vestuari: 
Teresa Grau / Suport: Teatres de la Generalitat Valenciana, 
Fundació Veo, Aved, Espai d’Art de Gandia, Ministeri Beni 
Culturali Italiani, Comune di Roma, Provincia di Roma, 
Reggione Lazio, Institut Cervantes Roma, l’Acquaforte 
di Luigi Ferranti. / Coproducció: CCCE L’Escorxador / 
Direcció, producció i gestió: Las Mitocondria

“PASSATGES DE LA MEMÒRIA”, exposició:
La senyoreta del vestit de flors conta que crearà una caixa 
com a contenidor d’emocions, i la senyoreta del barret 
verd exclama: Seria fantàstic ballar dins! Precipitades 
criden la tercera senyoreta, qui maneja una bicicleta blava. 
Les tres somriuen feliçment i es delecten en la seua 
coentor sentimentalista!!!
La banda sonora de l’escena a càrrec del compositor italià 
Emanuele Flammini.

Instal·lació d’art amb caixes habitades, llibres d’artista i 
obra pictòrica:
Contenidors d’emocions són aquestes peces interactives 
on l’espectador s’endinsa en un escenari de sensacions. 
Vila presenta una atractiva selecció d’aquesta obra sobre 
la memòria realitzada mitjançant diverses tècniques i 
inspirada en diferents disciplines artístiques.

Performance:
La poesia de Yolanda Castaño s’uneix a la dansa d’Alicia 
Herrero tenint com a escenografia l’obra de María Ángeles 
Vila. Tres guardonades artistes de reconegut prestigi 
internacional que desenvolupen una acció performàtica 
que inclou l’obra Tiempo, políptic creat per Vila sobre 
el text Sobrevuela de Castaño, ambdós formen part del 
premiat espectacle multidisciplinari El tiempo tiene forma 
de pera (2008), d’Herrero.

www.aliciaherrero.com

Una coproducció del CCCE L’Escorxador

Entrada lliure

2 de desembre, dijous, 21.30 h

POLAR
Pop-Rock
A l’Espai Escènic
Cicle Clàssics Contemporanis

Qualsevol grup que porte més de deu 
anys en funcionament corre el risc de 
caure en una dinàmica negativa. No 
té res a veure amb el fet d’aconseguir 
l’èxit, sinó amb el perill que suposa 
convertir en rutina un treball que 
hauria de ser fruit del plaer i la 
necessitat creativa. Els valencians 
Polar van editar el seu primer ep el 
1997, i el seu àlbum de versions del 
2008 va marcar un punt d’inflexió en 
la seua trajectòria.

A tots els efectes, el seu disc més 
recent, editat el 2010, Fireflies in the 
alley, significa el començament d’un 
nou capítol en la història del grup. No 
sols perquè hagen gravat per primera 
vegada amb l’infal·lible Paco Loco, 
sinó perquè conté la millor col·lecció 
de cançons que hagen gravat mai. 
Així de cert.

www.myspace.com/polartheband

Entrada: 5 € / Sense numerar
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2 d’octubre, dissabte de
10.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00 h

SEMINARI
SOBRE
CONSTRUCCIÓ, 
MANTENIMENT 
I REPARACIÓ 
DE GUITARRES 
ELÈCTRIQUES
Al Taller Escèniques 1 

Seminari pràctic i teòric dirigit a 
tots aquells guitarristes i baixistes 
interessats a aprendre a mantindre 
i reparar els seus instruments. Es 
tractaran temes com ara: manteniment 
bàsic, electrònica bàsica, canvi 
de cordes i de pastilles, quintat, 
ajustament de l’ànima o tensor del 
pal, etc. Els assistents podran fer les 
pràctiques amb la seua pròpia guitarra 
i baix elèctric.

Imparteix Rafa V. Bazaga, luthier
Porta des dels 13 anys en el món 
de la fusta i l’ebenisteria, el seu 
interés per la música el va portar a 
l’ofici de luthier. Ha construït més 
de 150 guitarres elèctriques, a més 
de múltiples reparacions. També és 
cantant i guitarrista. Des de fa 25 
anys pertany a l’orquestra La Salseta 
del Poble Sec.

Hores 8  Places 10
Gratuït

Informació i preinscripció
info@centrelescorxador.com
centreculturalescorxador@gmail.com

2, 16 i 23 d’octubre i 6, 13 i 20 de 
novembre, dissabtes de 10.00 a 
13.00 i de 16.00 a 19.00 h

CREATIVITAT 
A TRAVÉS DEL 
FANG
Al Taller de Plàstiques 1 i 2 

Al taller es fomentarà el gust per 
l’experimentació i els valors estètics 
que potencien la pròpia creativitat. 
S’indagarà sobre la realització de 
peces ceràmiques i les possibilitats 
expressives del fang. S’abordarà tot el 
procés, des del fang cru fins a la peça 
cuita i esmaltada amb la seua duresa 
característica, analitzant conceptes 
com ara plasticitat, minva, eixugat i 
cocció en els materials ceràmics.

Al taller es crearan  peces amb 
diferents tècniques de forma manual, 
començant amb mètodes ancestrals 
per a la realització de xicotets bols. 

Imparteix J. Cuerda

Hores 36  Places 10 Preu 75 €

Els materials seran proporcionats pel 
CCCE L’Escorxador

Informació i preinscripció
info@centrelescorxador.com
centreculturalescorxador@gmail.com

6, 13, 20 i 27 d’octubre
i 3 de novembre, dimarts
de 9.00 a 12.00 h

TALLER D’IN-
TERPRETACIÓ
Al Taller Escèniques I

Quan algú decideix ser actor és 
perquè té la necessitat d’expressar-se 
mitjançant la interpretació, que fluïsca 
tot el que sent per dins, tota la seua 
creativitat, totes les seues emocions. 
Un actor treballa amb el seu cos i la 
seua veu, per això hem de conéixer-
los, saber on estan els nostres límits 
i treballar amb constància, un treball 
que comença des del coneixement 
de l’aparell fonador, continuant 
per l’expressió corporal. Es farà 
improvisació i el curs es tancarà amb 
la realització d’una obra de teatre.

Imparteix Remedios Valle Gigante

Hores 15

Curs concertat amb els alumnes de 
Secundària de l’IES Misteri d’Elx.

19 de desembre, diumenge, 19.30 h

ANTORCHA 
AMABLE
Música Experimental
A l’Espai Escènic
Cicle Experimenta-la

Antorcha Amable és un duo 
musical integrat per violoncel 
i veu acompanyat d’uns altres 
instruments: tradicionals, joguets, 
objectes reciclats i artefactes sonors 
inventats pel luthier electrònic Truna 
durant més de 10 anys. El resultat 
sonor és un híbrid que fusiona 
melodia i soroll, humans i màquines, 
el popular i l’experimental. Tots 
els sons, electrònics i acústics, 
són emmagatzemats en directe a 
través de loops. I les peces van 
construint-se i transformant-se in 
situ. Intentar definir el so d’Antorcha 
Amable no és fàcil. Des del 2005 
investiguen i experimenten buscant 
un estil musical que han anomenat 
fantàstic. Antorcha Amable pot sonar 
com: cabaret hipnòtic, música de 
jungla, atmosferes de l’espai, exòtic 
futurista…

www.myspace.com/antorchaamable

Entrada lliure

 

CURSOS I
TALLERS

NORMES 
D’INSCRIPCIÓ

Hi ha dues modalitats d’inscripció 
en els cursos i tallers organitzats 
pel CCCE L’Escorxador, depenent 
del grau d’especialització que es 
requerisca per a cada un d’ells: 
1. Cursos d’inscripció directa: 
inscripció per ordre d’arribada 
fins a completar-ne les places. 
Caldrà complir les condicions que 
s’establisquen en cada cas (fitxa 
d’inscripció, pagament, etc.). 
2. Cursos d’inscripció amb selecció 
prèvia: la inscripció en aquests 
requerirà la presentació, en el termini 
corresponent, de la documentació 
necessària (currículum, memòria, 
projecte, etc.), la qual es valorarà en 
funció dels objectius del curs, el seu 
nivell d’especialització i el perfil del 
participant a qui va destinat. 

La inscripció només podrà ser 
anul·lada per aquelles persones 
que la van efectuar mitjançant un 
document escrit que fonamente els 
motius o les causes de l’anul·lació, 
que haurà de ser lliurat personalment 
al CCCE L’Escorxador. 

L’assistència dels alumnes al 80% 
de les classes els donarà dret a 
obtindre  crèdits de lliure configuració 
proporcionats per la UMH d’Elx.

PASSOS QUE CAL 
SEGUIR

PAS 1. Preinscripció 
La sol·licitud de preinscripció en 
els cursos i tallers es realitzarà 
emplenant la fitxa corresponent, 
que estarà a disposició de les 
persones interessades a les 
oficines del CCCE L’Escorxador 
i en la pàgina web del centre 
(www.centrelescorxador.com). 
El termini límit per a la 
presentació de preinscripcions 
acabarà set dies naturals abans 
de la data de començament del 
curs o taller. 
PAS 2. Comunicació d’admissió
El primer dia hàbil següent 
a l’acabament del termini 
per a la presentació de les 
preinscripcions, es comunicaran 
les admissions i els passos que 
cal seguir per a formalitzar la 
inscripció. 
PAS 3. Inscripció 
Una vegada comunicada 
l’admissió, el termini per a 
efectuar-ne el pagament  serà de 
tres dies hàbils. 
PAS 4. Condicions de pagament 
/ devolució 
Segons l’Ordenança reguladora 
del preu públic per la prestació 
de serveis o la realització 
d’activitats al Centre de Cultura 
Contemporània L’Escorxador, de 
data 23 de desembre del 2008: 
«Quan, per causes no imputables 
a l’obligat al pagament del 
preu, el servei o l’activitat no 
es preste o desenvolupe, serà 
procedent la devolució de l’import 
corresponent».
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Del 2 al 5 de novembre,
de dimarts a dijous,
de 17.30 a 20.30 h

TALLER DE 
PERFORMAN-
CE: ON THE 
SPOT
Al Taller Escèniques II 

On the spot s’emmarca dins del 
projecte Obert en Acció que es durà 
a terme a començaments de l’any 
2011 en col·laboració amb el CCCE 
L’Escorxador i que s’orientarà a la 
reflexió-acció sobre la performance 
entesa com a eina per a la producció 
de signes i la transformació de codis 
en la construcció cultural actual.

El taller es planteja com una 
combinació de caràcter pràctic i 
teòric en les seues tres primeres 
sessions. Com a grup de discussió 
girarà al voltant de diferents 
performances d’artistes i s’hi 
examinaran una sèrie de nocions a 
l’hora d’establir les possibilitats de 
l’exercici performatiu. 
La quarta sessió es presenta com 
el tancament del procés creatiu 
del taller per mitjà d’un exercici 
eminentment pràctic de realització 
d’una performance, usant l’espai 
públic com a camp d’experimentació 
i treball.

Imparteix Domix Garrido
Llicenciat en Arts Escèniques ESAD, 
Múrcia. Especialista universitari en 
Museologia i Art Contemporani, MUA 
d’Alacant. Organitza i coordina la 
Mostra de Performance & Live Art 
Abierto de Acción. Col·labora amb el 
LAB en el Festival Internacional de 
Performance de Múrcia.

Hores 12  Places 15
Gratuït

Destinat a: estudiants, artistes i 
públic en general interessat en la 
pràctica de la performance

Informació i preinscripció
info@centrelescorxador.com
centreculturalescorxador@gmail.com

Del 8 al 12 de novembre, de dilluns a divendres,
de 16.00 a 20.00 h

EL COS CREATIU
EN EL TEATRE
Al Taller Escèniques II 

El taller se centrarà en la utilització i posada al punt de les 
eines de què disposa l’actor-creador, sense donar prioritat 
a cap d’elles per a així poder ser més versàtils a l’hora 
d’enfrontar-se a la creació.
El treball creatiu s’afrontarà a partir de l’elaboració de 
partitures, pautes, improvisacions... que ens ajuden a 
sobrepassar els límits de la nostra pròpia creativitat. Per 
a això travessarem la línia de la creació frontal, o món de 
les idees, i ens endinsarem en l’impredicible univers de 
possibilitats de la creació transversal. 

Imparteix David Climent i Pablo Molinero [loscorderos.sc]
loscorderos.sc es forma per un ramat reduït. David 
Climent i Pablo Molinero coincideixen per primera vegada 
el 1994 a l’Aula de Teatre de la Universitat Jaume I de 
Castelló. És l’any 2003, a Barcelona, on naix el col·lectiu 
loscorderos.sc. El primer treball fruit d’aquest baptisme 
és Crónica de José Agarrotado. A partir d’aquesta 
creació se suma al projecte un nou membre, Pilar López, 
encarregada de la producció i el management. A partir del 
2005 realitzaran la videocreació Shakespeare Meeting-
point i la producció El hombre visible i el 2008 Tocamos 
a dos balas por cabeza i A la intemperie. El 15 de febrer 
del 2010 estrenen al Festival VEO de València la nova 
producció El mal menor.

Hores 20  Places 16  Preu 50 €

Dirigit a: actors, ballarins, directors, dramaturgs i creadors 
professionals i/o en formació.

Treball previ al taller: els participants hauran de preparar 
de manera fluida un text memoritzat d’un mínim de 10 
línies, sense treballar intencions ni posada en escena, i 
aprendre una cançó.

Recomanacions: roba adequada per a treballar físicament, 
roba elegant amb què poder treballar, sabates i un objecte 
personal, i si algun alumne toca algun instrument, podrà 
portar-lo al taller.

Informació i preinscripció
info@centrelescorxador.com
centreculturalescorxador@gmail.com

15, 17, 22 i 24 de novembre, dilluns i dimecres,
de 17.00 a 20.00 h

INDESIGN CS5
Al Taller Digital 

En aquest taller desenvoluparem el programa següent: 
introducció a l’àrea de treball; configuració del document; 
treballar amb marcs, amb text, amb color i amb gràfics 
vectorials.

Hores 16  Places 16  Preu 50 €

informació i preinscripció
info@centrelescorxador.com
centreculturalescorxador@gmail.com

10, 11, 17 i 18 de desembre, divendres,
de 16.00 a 20.00 h i dissabtes de 10.00 a 14.00 h

TALLER D’INICIACIÓ
A LA FOTOGRAFIA
Al Taller Digital 

Els temes que es desenvoluparan són: la càmera, 
objectius i accessoris; primeres preses en digital; 
composició i tipus de pla; il·luminació, el flaix de mà i 
receptors; descàrrega, catalogació, revisió, gravació 
CD i DVD; primer contacte amb programa d’edició; 
ajustaments d’imatge.

Hores 16  Places 16  Preu 50 €

Dirigit a: persones que volen millorar les seues fotografies 
i no saben molt bé per on començar, per tal que 
aprenguen els conceptes bàsics que poden convertir una 
fotografia pobra en una bona fotografia.

Informació i preinscripció
info@centrelescorxador.com
centreculturalescorxador@gmail.com

Del 25 al 29 d’octubre,
de dilluns a divendres,
de 19.00 a 21.00 h
Conferència:
divendres 29 d’octubre, 21.30 h
Oberta al públic en general

DIT “DO IT
TOGETHER”
Taller i confèrencia
Al Taller Escèniques II
Workshop Series

MEMÒRIA. 
L’APREHENSIÓ DE
LA REALITAT DES
DE “L’ARXIU
POSTCAPITAL*” 
Una trobada teoricopràctica de 
Technologies To The People.

El seu objectiu fonamental és forjar 
un estret diàleg entre els participants 
que permeta, des de la pràctica 
artística, generar plataformes de 
reflexió al voltant de nous processos 
transformadors de la nostra realitat. 

Línia d’investigació i projecció al llarg 
del curs, combina diverses línies 
bàsiques:
- Ordenar el caos. Gestió 
d’informació, l’arxiu com a projecte. 
La nostra memòria, processos de 
digitalització de la realitat.
- La d’observatori sobre el concepte 
d’arxiu digital, a través de línies 
d’investigació teòriques i d’anàlisis 
de casos d’estudi amb un format de 
laboratori dels mitjans. 
- I l’arxiu com a gestió d’intel·ligència 
col·lectiva, la seua utilització com 
a estratègia de difusió i generació 
d’opinió pública.

Imparteix Daniel G. Andújar
Hores 10  Places 15 (després de la 
selecció de currículums) Preu 50 €

Dirigit a: investigadors, 
activistes, artistes, creadors 
interdisciplinaris, etc.

Informació, preinscripció i 
enviament de currículums
info@centrelescorxador.com
centreculturalescorxador@gmail.com
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23 i 30 d’octubre i 6, 13, 20 i 27
de novembre, dissabtes
de 10.00 a 14.00 h

CONSEQÜÈN-
CIA POÈTICA. 
TALLER DE 
PRODUCCIÓ DE 
VIDEOPOEMES 
Al Taller Digital

Conseqüència poètica és un taller per 
a la producció de videopoemes on els 
inscrits coneixeran els fonaments de la 
videocreació i participaran de manera 
pràctica en la realització de les seues 
pròpies peces audiovisuals poètiques, 
des de la concepció i el rodatge fins a 
la seua edició i publicació.
Els temes que es desenvoluparan 
al taller són: la poesia de la imatge 
i la poesia com a imatge. Dimensió 
visual del llenguatge. Poesia: lletra 
com a imatge i so. Plàstica i retòrica 
audiovisual. El procés creatiu. 
Substàncies expressives: la càmera 
ull, proporció divina, l’esfera infinita, 
univers sonor, el subliminar sonor.

Imparteix Jairo Arráez,
realitzador de vídeo i poeta
Ha guanyat el I Certamen 
Internacional de Videopoesia Aguas 
de Alcázar. Col·labora assíduament 
amb l’editorial Huacanamo realitzant 
book tràilers i videopoemes per a 
autors com Roger Wolfe i Alejandro 
Jodorowsky.

Hores 24  Places 12 Preu 50 €

Requisits: preferentment disposar 
d’una càmera de vídeo i/o 
fotografia digital. No es requereixen 
coneixements d’edició de vídeo.

Destinat a: poetes, poetes visuals, 
videoartistes, artistes visuals i 
interessats en general.

Informació i preinscripció
info@centrelescorxador.com
centreculturalescorxador@gmail.com



#002#
SALSIF BROMEN. Electroacústica-Experimental

6 de novembre, dissabte, d’11.00 a 14.00 i de 17.00 a 20.00 h
Entrada lliure

TULSA
Pop-Rock

6 de novembre, dissabte, 21.00 h. Entrada lliure

A OSCURAS
Curtmetratge, videoclip

7 de novembre, diumenge, 19.30 h. Entrada lliure

EL MAL MENOR 
[loscorderos.sc] Teatre Físic-Dansa

13 de novembre, dissabte, 21.00 h. Entrada: 5 €

CICLE DE CURTS: I LIKE IT SHORT
Animació per a adults

14 de novembre, diumenge, 19.30 h. Entrada lliure

PERFORMANCE I POESIA FONÈTICA
19 i 20 de novembre, divendres i dissabte, 21.00 h. Entrada lliure

LA SOMBRA SOBRE INNSMOUTH
CCC (COMPAÑÍA CLÁSICA DE COMEDIAS). Teatre

26 i 27 de novembre, divendres i dissabte, 21.00 h. Entrada: 5 €

POLAR
Pop-Rock

2 de desembre, dijous, 21.30 h. Entrada: 5 €

CICLE DE CURTS: I LIKE IT SHORT
Comèdia espanyola

12 de desembre, diumenge, 19.30 h. Entrada lliure

RETRATS DE CONTEMPORANEÏTAT
ÁNGEL HERNÁNDEZ. Exposició escultura

Inauguració, 16 de desembre, dijous, 20.30 h. Entrada lliure
Del 16 de desembre al 6 de febrer

PASSATGES DE LA MEMÒRIA
MARÍA ÁNGELES VILA. Exposició-Dansa

Inauguració: 18 de desembre, 20.30 h
Del 18 de desembre al 6 de febrer. Entrada lliure

ANTORCHA AMABLE
Música experimental

19 de desembre, diumenge, 19.30 h. Entrada lliure

CURSOS I TALLERS
SEMINARI SOBRE CONSTRUCCIÓ, MANTENIMENT I 

REPARACIÓ DE GUITARRES ELÈCTRIQUES

CREATIVITAT A TRAVÉS DEL FANG

TALLER D’INTERPRETACIÓ

TALLER DE PRODUCCIÓ DE VIDEOPOEMES

DIT “DO IT TOGETHER” WORKSHOP SERIES

TALLER DE PERFORMANCE: ON THE SPOT

EL COS CREATIU EN EL TEATRE

INDESIGN CS5

TALLER D’INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA

CTRA. SANTA POLA
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HOSPITAL
HOTEL
MILENIO

HORT
DEL CURA

CENTRE DE
CONGRESSOS

AJUNTAMENT

CTRA. CREVILLENT

COM ARRIBAR-HI

ACCÉS

Curtidors, 23
03203 Elx. Alacant

Autobusos:
LÍNIA B    LÍNIA J

HORARI DE VISITES 
PER A LES 
EXPOSICIONS

Dilluns a dissabte
Matins de 10.00 a 13.00 h
Vesprades de 18.00 a 21.00 h
Diumenges i festius:
De 10.00 a 13.00 h

VENDA D’ENTRADES

Servicam, Gran Teatre i a 
L’Escorxador una hora abans del 
començament de l’actuació.

Quan l’entrada siga lliure es 
limitarà a l’aforament del local.

Aforament de l’Espai Escènic:
157 butaques sense numerar



www.centrelescorxador.com


