
GRAN TEATRE DE XÀTIVA
PROGRAMACIÓ SETEMBRE-OCTUBRE-NOVEMBRE 2020

Dissabte 26 de setembre, a les 22:00h
Teatre Romea presenta «Viejo amigo Cicerón» amb Josep María Pou
Teatre / Castellà
Durada: 90 mins
Preus: 15€ (12€ amb descomptes)

«Viejo amigo Cicerón» és una obra centrada en la figura del cèlebre orador romà,
protagonista  destacat  de  les  intenses  lluites  i  violentes  transformacions
esdevingudes  en  el  segle  primer  anterior  a  la  nostra  era.  Ciceró  personifica  la
integritat  moral  de  qui  manté  la  coherència  de  les  seues  conviccions  polítiques
encara en les més adverses circumstàncies. 

Divendres 2 d’octubre, a les 22:00h
Cia. Rafael Amargo presenta «Yerma, todos los hombres»
Dansa flamenca i espanyola
Durada: 75 mins
Preus: 12€ (10€ amb descomptes)

Un espectacle ritual nascut del «quejío» i l'ombra; de l'esquinçament i el verb lorquià;
de la cova on habiten les ombres i la terra plena de record i sang; on Lorca muta en 
dona; on Yerma perverteix el seu úter, on Lorca es troba, entre somnis i raons, parint
un impossible.

Un treball insòlit on s'imbriquen la dansa, el teatre i el «cante jondo» en una mar de 
metàfores i ritmes on l'espectador obté una revelació, s’introdueix en l'ombra, habita 
l'eròtica transformació d'una realitat elevada al somni.

Un impacte, una litúrgia, un muntatge on parlem de la impossibilitat, i d'amor, com 
no, d'aqueix amor que posseeix qui se sap perdedor.

Benvinguts al somni, i l'ombra més pròpia de l'individu. 
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Diumenge 18 d’octubre, a les 19:30h
Santi Rodríguez presenta «Infarto ¡No vayas a la luz!»
Teatre monòleg / Castellà
Durada: 105 mins
Preus: 12€ (10€ amb descomptes)
«Infarto ¡No vayas a la luz!» és l'última obra teatral de comèdia de l'actor i humorista
Santi Rodríguez.

Diuen que un instant abans de morir, veus la pel·lícula de la teua pròpia vida. Però
Santi Rodríguez ha vist una obra de teatre, tot un espectacle sobre la seua, la seua
manera de burlar a la mort i el seu jurament de gaudir aquesta segona oportunitat
que li ha caigut del cel, i tot això davant un teatre de goma gom, que és el seu, amb
humor,  amb  brillantor  i  amb  teatre,  molt  de  teatre.  Vestuari,  llums,  dramatúrgia,
escenografia, un actor incommensurable i una història inqüestionable.

No vages a la llum! Vine al Teatre! I gaudeix amb la nova obra d'un actor amb set
vides i més, molt més, un animal de l'escenari, un bigot incontestable i un enviat del
riure com Santi Rodríguez.

Divendres 23 d’octubre, a les 20:30h
Camerata Lírica presenta «Madama Butterfly»
Lírica / Òpera representada amb orquestra en directe
Durada: 150 minuts (amb descans de 10 minuts aproximadament)
Preus: 15€ (12€ amb descomptes)

Camerata Lírica de España, presenta «Madama Butterfly», de Giacomo Puccini, una
de les òperes més representades en els escenaris de tot el món, i que forma part de
la trilogia de les obres més representades de Puccini, juntament amb La Bohème i
Tosca.

Tragèdia «giapponese» en tres actes amb Llibret de Giuseppe Giacosa i Luigi Illica.
Basat en l'obra de teatre "Madame Butterfly" de David Belasco, inspirada en un relat
de John Luther Long.

Estrenada en el Teatre Alla Scala de Milà el 17 de febrer de 1904.

La tràgica i commovedora història de la geisha Cio-*Cio San, millor coneguda com
Madama Butterfly,  emociona  a  qualsevol  públic  pel  talent  innat  de  Puccini.  Una
història que narra la dura lluita entre dues civilitzacions.

Un  elenc  excepcional  donarà  vida  a  aquesta  història  plena  de  conflictes,  on  la
psicologia  dels  personatges es  veurà  reflectida en la  qualitat  vocal  i  teatral  dels
artistes, sota la direcció artística i escènica del mestre Rodolfo Albero. 
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Diumenge 22 de novembre, a les 12:00h i a les 17:00h
«Cantajuego. Te extiendo mi mano»
Gira nacional i internacional 2020-2021
Musical familiar
Durada: 90 mins 
Preu: 10€
“Te extiendo mi mano” estarà protagonitzada pels ja icònics «CantaJuego» i els seus
fidels  amics,  Coco,  Pepe  i  Buby  entre  altres  personatges,  per  a  desplegar  un
espectacle  ple  de  música,  coreografies,  humor  i  energia  que integra  per  igual  a
xicotets i majors.

Diumenge 29 de novembre a les 19:30h
Pentación Espectáculos presenta «Cinco horas con Mario» de Miguel Delibes, amb
Lola Herrera
Teatre / Castellà
Durada: 80 mins
Preus: 12€ (10€ amb descomptes)

Estem al  març  de 1966.  Carmen Sotillo  acaba de perdre  al  seu marit  Mario  de
manera inesperada. Una vegada que les visites i la família s'han retirat, ella sola vela
durant l'última nit el cadàver del seu marit i inicia amb ell un monòleg–diàleg en el
qual  descobrim  les  seues  personalitats  i  els  conflictes  del  seu  matrimoni.
Amb una forma entretallada, detallista al mínim, reiterativa i plena de tòpics, Carmen
Sotillo diu coses, manifesta sentiments i emet judicis que a moltes persones hui els
poden  semblar  increïbles.  Però  donem  fe  que  aqueix  llenguatge  existia,  que
aqueixos judicis s'emetien, que aqueixes “coses” de Carmen estaven en la vida de
tots  els  dies.
“Cinco horas con Mario” és, entre moltes altres coses, un document viu d'aqueixos
anys.  De les preocupacions econòmiques,  religioses,  polítiques,  sexuals i  morals
llavors imperants que Delibes, a través del llenguatge del seu protagonista, va deixar
retratades amb nitidesa, de manera que la vida espanyola de llavors arriba a palpitar
viva  en  les  seues  paraules.
Però, per damunt de tot això, “Cinco horas con Mario” ens parla dels assumptes
eterns de l'ésser humà: de la culpa, de la soledat, de la incomunicació, del sentit de
la vida. Com sempre en Delibes partint d'un localisme concret encarna en els seus
personatges i en els seus conflictes les realitats més profundes i complexes que
condicionen la nostra vida. 

Apertura  de  portes  per  a  tots  els  espectacles  1  hora  abans  de  l’hora  de
començament.

Venda  d’entrades:  Casa  de  la  Joventut  laborals  de  12:00h  a  14:00h,
www.instanticket.es les 24hs 365 dies, i taquilles del Gran Teatre des de dues hores
abans de la funció.  
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Programa confeccionat amb el suport i patrocini de:
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