


NOVIEMBRE

Dijous 27
22.00 h

Viernes 28
20.30 h

Divendres 28
22.00 h

Dissabte 29
18.00 h

20.00 h

Diumenge 30
12.00 a 14.00 h

Dilluns 31
20.30 h

Dimarts 1
10.00 h

i 17.00 h

23.00 h

20.00 h

12.30 h

18.00 a 20.30 h

Teatre
HAMLET

Teatre
SAVONAROLA

Misteri d'Elx
ASSAIG GENERAL
Del 28 al 30

Teatre Infantil
ALDEA TIERRA

Teatre
LA GITANILLA

Exhibició
COMBAT MEDIEVAL

Teatre Infantil
FAULES DE RAMON LLULL

Teatre
JOANOT

Misteri
REPRESENTACIÓ
EXTRAORDINÀRIA 

Focs Artificials
ESPECTACLE PIROMUSICAL

Teatre
MENDRUGO

Exhibició
COMBAT MEDIEVAL

Mercat ambulant
MERCAT MEDIEVAL 
Del 20 al 23 d'octubre

Dijous 20
18.00 h

Inauguració

OCTUBRE

21.00 h

Divendres 21
20.00 h

Inauguració

Dissabte 22
12.00, 13.00, 

17.30 i 18.30 h

12.00 h / 19.00 h

Diumenge 23
11.00 h

21.00 h

Dilluns 24
20.30 h

Dimarts 25
20.30 h

Dimecres 26
20.00 h

22.00 h

Concert
O CLARISSIMA MATER

Exposició
"CANTIGAS DE SANTA MARÍA"
Fins al 13 de novembre

Teatre Infantil
FABULARIA

Taller
L'ARBRE EN EL JARDÍ DE LES 
DELÍCIES DEL BOSCH

Presentació del llibre
LA FESTA D'ELX

Presentació del llibre
ESGRIMIR CON LA  PALABRA, 
DIALOGAR CON LA ESPADA

Exposició
ORA ET LABORA

Teatre
REINA JUANA

Concert
CORAL AMICS CANTORS
Torrellano / L'Altet

Concert
EL PECAT I L'AMOR



començar a la Itàlia del segle XIV, en realitat, amb 
la justícia històrica en cada mà, hauríem de dir que 
va començar a Al-Andalus dos segles abans, i noms 
que ho proven són el filòsof i metge andalusí Averrois 
(s. XII), el matemàtic i enginyer Al-Karayi, el botànic 
de Benalmádena Ibn al-Baitar (s. XIII), el metge jueu 
cordovés Maimònides (s. XII), el metge i botànic 
crevillentí Muhammad al-Shafra (s. XIII) o el metge 
andalusí Abulcasis, pare de la cirurgia (s. XXI). 

Tot això prova que la nostra edat mitjana no va ser 
una etapa de foscor cultural, i aquest fet també 
el trobem en la referència històrica que el nostre 
Festival Medieval abandera enguany, dedicat a 
commemorar diverses efemèrides que ens parlen 
de riquesa, no de pobresa cultural. Sota el títol  
Ephemeridum Festum (Festivitat d'Efemèrides), 
dediquem l'edició d'enguany als aniversaris de 
Cervantes, Shakespeare, El Bosch, els 500 anys de 
la presència de les clarisses a Elx i els 750 anys del 
barri del Raval. 

Com a alcalde d'Elx, us convide a participar i a 
gaudir amb alegria i esperit de convivència de totes 
les activitats que hem programat per a aquests dies. 
Elles ens transportaran a una altra època, ben cert 
que diferent, però que ens parla de qui som i quines 
són les nostres arrels.

ALCALDE D'ELX
CARLOS GONZÁLEZ

L'entrada de la tardor ens anuncia cada any una 
nova trobada de la ciutat d'Elx amb l'edat mitjana, 
amb l'herència cultural que va servir de caldo de 
cultiu per al nostre Misteri, la representació de teatre 
assumpcionista única en el món i reconeguda per la 
UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat. Sovint, 
sol identificar-se l'edat mitjana amb un període de 
foscor, d'estancament de les arts i de les ciències, 
anterior a la lluminositat posterior del Renaixement. 
Si bé és cert que el Renaixement va ser una etapa 
d'esplendor, també ho és que l'edat mitjana no va 
ser, en absolut, un temps de foscor tenebrosa pel 
que fa a les arts i a les ciències, almenys a Espanya. 
L'auge de la pintura, de l'arquitectura, la poesia, la 
física, l'astronomia, la medicina, la botànica, etc., 
del Quattrocento i Cinquecento italià ja es va donar 
molt abans a l’Al-Andalus l'espanyol dels segles XI, 
XII i XIII, amb una harmonia cultural entre cristians, 
musulmans i jueus envejable per als temps que 
corren hui en dia. Per això, crec que quan en el 
col·legi ens ensenyaven que el Renaixement va 



Tot i les dificultats econòmiques que constrenyen 
la nostra societat, i per extensió també aquesta 
Regidoria de Cultura, volem continuar fent esforços 
i créixer any rere any per a augmentar les dotacions 
pressupostàries progressivament d'aquest 
esdeveniment tan rellevant, i convocar l'esforç 
compartit amb unes altres administracions públiques 
fins a aconseguir recuperar la transcendència 
cultural, social i investigadora que es va perdre 
en els últims anys amb la crisi per a un Festival 
Medieval d'Elx que va ser un referent nacional i que, 
amb la col·laboració de tots, tornarà a ser un focus 
d'atracció turístic, cultural i educatiu que contribuirà 
a la generació de més riquesa per a la nostra ciutat. 
Una riquesa econòmica indubtable, però sobretot 
d'intangibles humanístics d'incalculable valor.

Per a acabar, voldria dedicar aquest Ephemeridum 
Festum a dues insignes figures que van formar part 
de la grandesa del Festival Medieval d'Elx i que 
ens han deixat en els últims mesos. Ells són José 
Monleón, director del festival el 1994 i molt vinculat 
al Misteri, i Josep Lluís Sirera, estudiós de La Festa i 
responsable del seminari d'estudi i investigació que 
es va organitzar al voltant del Medieval entre els anys 
1996 i 2002.  La seua tasca resulta inoblidable i un 
esperó per a continuar treballant cada any millor.

Gaudim del que Ephemeridum Festum ens ofereix, 
perquè s'obri la meravellosa porta de la història, 
l'alegria, la sorpresa, la festa i la màgia del Festival 
Medieval d'Elx.

REGIDORA DE CULTURA
PATRÍCIA MACIÀ

La vint-i-unena edició del Festival Medieval d'Elx té 
com a eix temàtic la gran quantitat d'efemèrides que 
se celebren enguany, 2016 i, per això, el seu nom, 
Ephemeridum Festum, descriu en llatí una molt 
completa programació d'activitats culturals al voltant 
de les diverses commemoracions. Hi seran presents 
Cervantes i Shakespeare, El Bosch i Ramon Llull, 
el 500 aniversari de la presència de les clarisses a 
Elx i el 750 aniversari del Raval. I, per descomptat, 
el Misteri d’Elx, Patrimoni de la Humanitat, joia de la 
nostra cultura,  part central de la nostra identitat com 
a il·licitans i centre des del seu origen d'un festival 
que va nàixer allà per l'any 1990 per a honrar la seua 
tradició i promoure’n la difusió i l’estudi. En aquest 
moment, vull agrair la col·laboració de diversos 
experts i amics als quals vam convocar fa mesos i que 
han contribuït amb les seues aportacions a arredonir 
una programació excel·lent juntament amb Julián 
Sáez, com són Rubén Pacheco, Hèctor Càmara, 
Paco Alberola, José Vicente Castaño i Olga Pozo. 
Gràcies al seu saber i experiència hem aconseguit un 
festival molt més redó en tots els aspectes.



Aproximadament, 140 parades de venda conformen 
aquest singular mercat que se situarà al voltant de la 
basílica de Santa Maria. Productes que vénen de tots 
els racons de la península, fins i tot de l'estranger, ens 
ofereixen una extensa proposta per a satisfer tots els 
gustos. Encensos, sabons naturals, pelleteria, plateria, 
ceràmica, macramé, ciris artesanals… A més, el paladar 
de qualsevol visitant podrà ser saciat a través d'una
gran oferta gastronòmica: kebabs, creps, pizzeria, 
creïlles torrades, rostidores en graelles, embotits…
 
Els carrers s'ompliran d'actuacions de música, teatre, 
narracions orals, espectacles nocturns, personatges 
i la resta d’éssers que, sens dubte, tindran l'objectiu 
d’envair i impregnar la ciutat d'Elx d'una altra època.

MERCAT AMBULANT
Centre històric 
Del 20 al 23 d'octubre
Inauguració | 18.00 h

Mercat Ambulant

LA FRAGUA DE VULCANO

MERCAT 
MEDIEVAL

Octubre 
Dijous

20



Les dones, al llarg de la història de la música, han 
patit un oblit considerable. Amb aquest programa 
O clarissima mater: conventos femeninos, monjas 
compositoras, dedicat íntegrament a dones 
compositores, DeMusica Ensemble vol rescatar aquella 
música que, de vegades, va quedar amagada durant 
segles entre els murs d'alguns convents.

Gaudirem de diferents sonoritats, des de la sobrietat i 
el misteri de l'edat mitjana en les partitures de Hildegar 
von Bingen, per a arribar fins a l'alegre barroc de les 
obres de monges italianes.

DIRIGIT PER
Mª ÁNGELES ZAPATA

CONCERT
Claustre de les Clarisses | 21.00 h
Entrada 2 €

Concert
DEMUSICA ENSEMBLE

O CLARISSIMA 
MATER

Octubre 
Dijous

20



EXPOSICIÓ D’OBRES
EN ESTANY I OLI

EXPOSICIÓ
Antiga Llotja Medieval 
Del 21 al 13 de novembre
Inauguració | 20.00 h

La gran obra poètica d'Alfons X (1252-1284) són les 
Cantigas de Santa María, que constitueixen el cançoner 
marià més ric de tota l'edat mitjana. Els 420 poemes 
que les componen, amb la seua corresponent notació 
musical i il·lustrats amb bellíssimes imatges pintades, 
ens permeten contemplar, escoltar i sentir la complexa 
societat del segle XIII.

A grans trets, les cantigues solen classificar-se en dos 
grups: líriques o de llaor a la Mare de Déu; i narratives, 
que relaten miracles o llegendes referents a Santa Maria.

“Mirem sense veure. L'obra d'art requereix una mirada 
llarga i silenciosa”

Ràfols Casamada

Mª CARMEN RUIZ I JUAN FERNÁNDEZ

"CANTIGAS DE 
SANTA MARÍA"

Exposició

Octubre 
Divendres

21



“Prestad atención a este pobre juglar que más de mil 
historias os viene a contar. Trovador, poeta, cantor, canto 
cuentos, cuentos canto y recito versos cuando
me levanto”.

Així comença Fabularia, un espectacle àgil i participatiu, 
que compta amb la gràcia del joglar i el ritme dels titelles. 
Una proposta de La Carreta Teatro realitzada per a 
xiquets i xiquetes que arreplega algunes de les més 
belles faules de la història.

…Cants contes, faules amb moralitat i cor, més de mil 
històries us porte en aquest sarró.

Del 18 al 21 d'octubre funcions concertades amb 
centres educatius a la Sala La Carreta

TEATRE INFANTIL
Pati d’Armes
Palau d’Altamira
12.00, 13.00, 17.30 i 18.30 h
Entrada lliure

Teatre Infantil
CIA LA CARRETA
FABULARIA

Octubre 
Dissabte

22



Fundada el 1987 pel seu primer director Cayetano 
Sempere Ortega, des de mitjan 1992 està dirigida per 
Rosario Torres Salinas.

Ha participat en nombrosos certàmens entre els quals 
destaquen els de Torrevella, Rojals, Crevillent, Totana 
i San Vicente de la Barquera. També ha realitzat 
intercanvis culturals a Bram (França) i Montefiore de’ll 
Asso (Itàlia).

Polifacètica i molt versàtil, es caracteritza per les seues 
actuacions interpretades sempre a cappella a quatre, i 
fins i tot a sis veus, i és per aquesta raó un cor únic en 
el seu gènere.

CONCERT
Torrellano (la Torre del Pla)
Plaça de Sant Crispí | 12.00 h
L'Altet
Plaça Major | 19.00 h
Entrada Lliure

Octubre 
Dissabte

22

Concert
CORAL
AMICS CANTORS



Jheronimus van Aken, conegut com 
a Jheronimus Bosch  -a Espanya ‘el 
Bosco’-  va nàixer al nord del Ducat de 
Brabant, als actuals Països Baixos, dins 
de la tradició de la pintura flamenca.

Pintor del nord del 
Ducat de Brabant.

El Bosch
1450 - 1516



Octubre 
Diumenge

TALLER
CCC L'Escorxador | 11.00 h
Entrada lliure

Donem resposta des d'Elx a la commemoració 
internacional del 500 aniversari de la mort del Bosch. 
Ens inspirem en El jardí de les delícies i passem al taller 
on xiquets i xiquetes, acompanyats d'adults, creen 
escultures d'arbres a través del modelatge i la pintura.

Edats: de 3 a 99 anys, on xiquets i xiquetes amb adults 
creen junts.

Per a sol·licitar-hi una plaça, a partir del dilluns 17 
d'octubre, envieu un correu electrònic amb les vostres 
dades a arteparaelche@gmail.com

Aforament limitat a 30 persones.

23

En commemoració del V Centenari del Bosch

DIRIGIT A PÚBLIC FAMILIAR

Taller
COORDINAT PER "CON MI PAPÁ"

L'ARBRE EN EL JARDÍ DE 
LES DELÍCIES DEL BOSCH



Els musulmans el van habitar des del 1265 
fins al 1526, data en què es produeix el seu 
baptisme forçat i la mesquita es converteix 
en la parròquia de Sant Joan. La presència 
àrab es va donar per acabada el 1609, amb 
l'expulsió dels musulmans.
 
El Raval va arribar a ser un poble independent 
de la vila il·licitana. El 1812, els senyorius van 
desaparéixer i el Raval va acabar fonent-se 
amb la ciutat, fins que, en el segle XX, es 
convertia en la seu del moviment obrer, acollint 
les classes més humils de la ciutat dedicades 
a la indústria espardenyera.

Uns dels orígens de 
la ciutat d'Elx tal com 
la coneixem.

Barri del 
Raval

1266 - 2016



El programa està concebut sobre la base d’obres que 
estan en el pas del món medieval al renaixentista. 

Proposem l'obra El fuego del músic Mateu Fletxa, el vell. 
Composició miscel·lània en què es representa la lluita 
de l'home contra el pecat representat pel foc, davant 
del qual l'home ha de lluitar amb aigua (correu, correu 
pecadors, no vos tardeu i porteu després, aigua al foc, 
aigua al foc).

Com a contrast, una segona part amb peces de 
Claudio Monteverdi, on es representa la ideologia del 
Renaixement. Davant d'un món de pecat i dolor, l'amor 
és la resposta.

DISJUNTIVA ENTRE EL MÓN 
MEDIEVAL I EL RENAIXENTISTA

CONCERT
Església de Sant Joan | 21.00 h
Entrada lliure

Octubre 
Diumenge

En commemoració del 750 Aniversari del Raval 

20 Aniversari del Cor de Cambra d’Elx
Estrena absoluta
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Concert
COR DE CAMBRA D'ELX

EL PECAT I 
L'AMOR



Octubre 
Dilluns

PRESENTACIÓ
Capella de les Clarisses | 20.30 h
Entrada lliure

Amb aquest volum volem oferir al lector algunes breus 
contribucions –fetes per destacats especialistes, però 
amb una clara intenció divulgativa– que l’ajudaran 
a comprendre l’especificitat de la Festa: el context 
del teatre medieval en el qual va nàixer, la història i 
l’evolució de la representació, les característiques 
lingüístiques de l’obra, la música i el cant, les tramoies, 
la religiositat popular... Hem incorporat també al llibre 
el text íntegre de la representació, amb la intenció de 
facilitar a l’espectador el seguiment –ja siga en directe 
a Santa Maria o a través de la pantalla– d’aquest 
monument cultural.

24

Publicacions Universitat D’Alacant

Presentació
GABRIEL SANSANO (ED.)
LA FESTA D'ELX



Octubre 
Dimarts

PRESENTACIÓ
Capella de les Clarisses | 20.30 h
Entrada lliure

Segon llibre d'Esgrima Escènica de Francisco Alberola.

El llibre tracta de la disciplina teatral Esgrima Escènica. 
En ella, els casos d'armes succeeixen perquè hi ha un 
conflicte a resoldre entre adversaris que comparteixen 
una coreografia de combat, prèviament assajada.

Es nodreix tant de les arts escèniques com de les arts 
del combat reglat o la baralla del carrer.

S'ha d'entendre com una guia d'Esgrima Escènica, 
Teatral o Artística. En conjunt, organitza un cos de treball i 
mètode per a formar-se en el combat escènic, assegurant 
que la tasca i l'interés ha sigut codificar el joc de les 
armes com una eina eficaç per a les arts de l'escena. 

25

Ediciones Antígona: Madrid, 2015

Presentació
FRANCISCO ALBEROLA MIRALLES

ESGRIMIR CON LA  
PALABRA, DIALOGAR 
CON LA ESPADA



L'1 de maig del 1516, va ser creada 
la comunitat de clarisses d'Elx. Al mes 
següent, la vila els donava una casa-
saboneria amb hort, situada a l'actual 
Glorieta, per a instal·lar el convent sota 
l'advocació de l'Encarnació. 

La ubicació que ha sigut fins fa poc 
la seu del convent es va construir on 
hi havia uns banys àrabs amb una 
història que es remunta a l'any 1270, 
quan l'Infant Manuel (majordom major i 
germà del rei Alfons "El Savi") va donar 
els banys àrabs al mestre de l'Orde de 
la Mercé, fra Pere d’Amer.

Orde religiós

Germanes 
Clarisses

1516



En commemoració del 
Cinqué Centenari de l'arribada a Elx de
les Germanes Clarisses.

L'exposició pretén realitzar una aproximació històrica 
a la branca femenina o segon orde franciscà, que ha 
estat present a Elx al llarg de cinc-cents anys. Si en 
un principi podem parlar d'una comunitat rica, amb el 
temps les clarisses es mantindran exclusivament del 
seu treball: fabricació de dolços, brodar, llavar i planxar 
i la fabricació de formes eucarístiques. Un fet luctuós, 
la tempestat caiguda a Elx el 6 de desembre del 1853, 
va suposar la ruïna del seu convent. Les germanes es 
traslladarien a l'antic monestir mercedari, que seria la 
seua llar fins fa pocs anys.

Cinc-cents anys després d'arribar a la ciutat, les 
clarisses continuen amb la seua tasca i el seu esperit  
que es renova en un continu Ora et labora.

Octubre 
Dimecres
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Dilluns a dissabte: 10 a 18 h
Diumenges i festius: 10 a 15 h 
Visites guiades pels comissaris de la mostra
Horari: 10 h  |   Duració aproximada: 60 minuts

EXPOSICIÓ
MAHE 
Del 26 d'octubre al 29 de gener 
Inauguració | 20.00 h

Exposició
CLARISSES 1516 – 2016
ORA ET LABORA



AMB CONCHA VELASCO
I DIRIGIT PER GERARDO VERA

Joana de Castella. La tragèdia d'una dona, filla 
dels Reis Catòlics, que, des de molt menuda, és 
arrossegada vertiginosament per totes les turbulències, 
les intrigues polítiques i religioses de la seua època.

Una dona, una reina destrossada emocionalment per 
les seues grans contradiccions, per la seua rebel·lia, per 
la seua forta personalitat i per un enorme desequilibri 
afectiu que cristal·litza en aquest passeig per l'amor i la 
mort que és el seu matrimoni amb Felipe d'Habsburg.

Ernesto Caballero planteja les grans preguntes d'una 
època marcada per la intolerància religiosa, la corrupció 
política i l'ambició d'una monarquia absolutista.

TEATRE
Gran Teatre | 22.00 h
Entrades 18, 20 i 22 € 
(sense descomptes)

Octubre 
Dimecres
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Teatre
D'ERNESTO CABALLERO
REINA JUANA



Conegut de vegades com el Bard 
d'Avon (o simplement el Bard), Sha-
kespeare és considerat l'escriptor més 
important en llengua anglesa i un dels 
més cèlebres de la literatura universal.

Dramaturg, poeta i 
actor anglés.

William 
Shakespeare

1564 - 1616



TEATRE
Gran Teatre | 22.00 h
Entrades 10, 12 i 15 € 
(sense descomptes)

Aquesta obra permet una interpretació de nosaltres 
mateixos; un espill de la vida mateixa, una possibilitat 
per a observar amb sorpresa la tragèdia de l'home 
modern. Com a espectadors, la pregunta és 
inajornable: Quin sentit té la nostra vida si hem de 
morir? No hi ha escapatòria a la pregunta.

No obstant això, hi ha possibilitats davant de 
l’existència mateixa. Es pot escapar a la dictadura de la 
raó. Hem resistit massa, és l'hora de fugir i afrontar-la 
des de la imaginació i el poder de la passió. Això és el 
teatre, i el nostre objectiu.

En commemoració del
IV Centenari de la mort de William Shakespeare  

Premi al Millor Espectacle
Feria de Teatro de Palma del Río 2016
8 Premis Lorca
Premi Canal Sur · Artes Escénicas - Alfonso Zurro
6 Nominacions Premis Max

Octubre 
Dijous
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Teatre
TEATRO CLÁSICO DE SEVILLA
HAMLET



LAMENTO EN LA DESOLACIÓN

En un llarg monòleg, el frare, interpretat per Fran da Silva, 
reflexiona i es dol de l'estat en què està, lamentant-
se de la seua situació... No troba cap explicació a la 
persecució i condemna a què es veu abocat.

Savonarola és un text intimista, poètic, carregat de 
referències i paràfrasis als textos bíblics, on el monjo 
recita salms que quadren amb la seua situació, en 
espera de ser cremat en la foguera.

TEATRE DE CARRER
Plaça del Raval | 20.30 h
Entrada lliure

Octubre 
Divendres
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En commemoració del 750 Aniversari del Raval
Estrena absoluta

N.S.M TEATRO

Teatre
SAVONAROLA



Cada dos anys, sempre en els parell, Elx torna a vibrar 
amb una representació extraordinària del Misteri d'Elx. 
En aquestes ocasions, el Festival Medieval l'abriga i el 
converteix en part de la seua programació.

Si hi ha alguna cosa el que distingeix és la complexitat 
de la seua posada en escena, d'inspiració medieval, 
amb la divisió de l'espai escenogràfic en horitzontal-
terrestre i vertical-aeri, i la utilització d'aparells aeris que 
li confereixen gran espectacularitat.

Quant a la música, és important destacar que 
procedeix de diferents èpoques i posseeix melodies 
medievals, renaixentistes i barroques, amb diversos 
exemples de monodia i polifonia.

28 al 30
Octubre 

De divendres
a diumenge

MISTERI
Basílica de Santa Maria | 22.00 h
Entrades 7, 15, 25 i 40 €

Misteri
CAPELLA I ESCOLANIA DEL MISTERI

ASSAIG GENERAL.
MISTERI D'ELX



És un espectacle de titelles i música, un espectacle 
participatiu. Els seus protagonistes són uns joglars, 
còmics de fortuna que, cansats d'anar d'ací cap enllà, 
van recalar en un xicotet poble. Allí van aprendre molt 
dels pobletans que hi van trobar.

A través de l'espectacle, es coneixeran les dificultats 
que van tindre i com les van superar amb els jocs i les 
cançons que van aprendre a Aldea Tierra, que els van 
resultar molt útils.

Els titelles estan fets a partir d'objectes quotidians: 
coladors, paelles, culleres i ferramentes del camp que 
cobren vida i es converteixen en personatges.

TEATRE INFANTIL
Sala La Tramoia | 18.00 h
Entrades 4 €

Octubre 
Dissabte
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Premi Nacional de Teatre
per a la Infància i la Joventut de 2009

Del 25 al 28, a les 10.30 h,
funcions concertades amb centres escolars.

LOS TITIRITEROS DE BINÉFAR
ALDEA TIERRA

Teatre Infantil



L'equip de combat i animació de Lobos Negros oferirà, 
durant els dos dies que seran part del Festival Medieval 
d'Elx, desfilades i demostracions en què el públic també 
podrà participar.

Duran a terme exhibicions de tir amb arc i ballesta, i el 
públic podrà provar la seua habilitat i punteria.

Mostraran a la ciutat el seu "Desafiament dels Cavallers" 
on, proveïts d'armes i armadures de l'època tan 
complicades de posar que feien falta diversos escuders, 
s'enfrontaran els cavallers en un complet espectacle on 
reproduiran aquelles batalles medievals. Un espectacle 
per a tots els públics amb un sorprenent final.

EXHIBICIÓ
Plaça del Congrés Eucarístic
Dissabte 18.00 a 20.30 h
Diumenge 12.00 a 14.00 h
Entrada lliure

29  i  30
Octubre 

Dissabte i diumenge

LOBOS NEGROS

Exhibició
TIR AMB ARC I 
COMBAT MEDIEVAL



El 22 d'abril es va complir el quart 
centenari de la mort de Miguel de 
Cervantes Saavedra.

Va nàixer a Alcalá de Henares, el 29 de 
setembre del 1547, i va morir a Madrid, 
el 22 d'abril del 1616.

Soldat, novel·lista, 
poeta i dramaturg

Miguel de 
Cervantes

1547 - 1616



La Gitanilla explora les arrels, tradicions i creences 
d'aquells gitanos que van viure a l'Espanya del Segle 
d'Or, la problemàtica dels quals en part és la mateixa 
que la de hui: la pervivència d'un model de vida en 
conflicte amb l'ètnia dominant, és a dir, nosaltres.

Ens endinsem així en el món itinerant del poble gitano 
que recorre la península ibèrica. Gent repleta de somnis 
i d'uns senyals d'identitat a prova de repressions i 
maltractaments, evidenciant així els prejudicis ancorats 
en la nostra societat.

A temps estem, amb tanta afluència de ciutadans 
d'unes altres races, d'acceptar l'altre i d'enriquir-nos-
en. Així ho fa Andrés en l'obra de Cervantes, un noble 
cavaller castellà que és capaç de deixar-ho tot per amor 
a una gitana.

TEATRE
Gran Teatre | 20.00 h
Entrades 5 € 
(sense descomptes)

Octubre 
Dissabte
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En commemoració del
IV Centenari de la mort de Cervantes
Estrena absoluta

Teatre
CIA. FERROVIÀRIA
LA GITANILLA



Laic i  pròxim als franciscans, va ser declarat 
beat per «culte immemorial».
 
Se'l considera un dels pioners a usar el català 
escrit i un dels primers a usar una llengua 
neollatina per a expressar coneixements 
filosòfics, científics i tècnics, a més de textos 
novel·lístics. Se li atribueix la invenció de la 
rosa dels vents i del nocturlabi.

Filòsof, poeta, místic, 
teòleg i missioner 
mallorquí.

Ramon 
Llull 

1232 - 1316



Diuen de Ramon Llull que va ser el primer gran 
escriptor català. Escrivia per ensenyar coneixements i 
també per ensenyar a pensar, era un filòsof.

Entre els seus escrits hi ha moltes faules; o siga, 
contes protagonitzats per animals que parlen. Serps, 
corbs, rates i uns altres animals són els protagonistes 
d’uns relats que sempre ens volen ensenyar alguna 
cosa i que resulten ideals per a acostar la figura de 
Ramon Llull al públic infantil i familiar.

Ens ho passarem d’allò més bé explicant els 
seus “eximplis”, hi participarem tots i farem servir 
màscares i disfresses.

TEATRE INFANTIL
EN CATALÀ
Sala La Tramoia | 12.30 h
Entrades 2 €

Octubre 
Diumenge
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En commemoració del
700 Aniversari de la mort de Ramon Llull

Teatre Infantil
ASSUMPTA MERCADER

FAULES DE 
RAMON LLULL



Mendrugo és un dels ‘bovos’ de Lope de Rueda: 
ingenu, famolenc i crèdul. El gran protagonista dels 
passos, els entremesos que van fer famós el gran actor 
i dramaturg sevillà de segle XVI. 

La companyia Teatro Strappato i l'Ensemble La 
Danserye uneixen les seues forces per a regalar al 
públic de hui un record viu de com eren aquelles 
alegres i divertides festes que es feien a les places i els 
mercats i que la gent coneixia amb el nom de teatre.

La música en viu amb instruments originals d'època, 
les màscares de cuiro de la Commedia dell’Arte i una 
deliciosa selecció d'entremesos de Lope de Rueda són 
els protagonistes de Mendrugo.

TEATRE
Palau d'Altamira | 20.00 h
Entrades 2 €

Octubre 
Diumenge
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CONCERT TEATRAL
PER A UN "BOVO" DEL SEGLE XVI

Teatre
TEATRO STRAPPATO / LA DANSERYE
MENDRUGO



Octubre 
Dilluns

TEATRE
Gran Teatre | 20.30 h
Entrades 5 € 
(sense descomptes)

Hivern de l’any 1464.
El cavaller valencià Joanot Martorell ja té ventilat el seu 
llibre. Hi ha estat treballant durant quatre anys, sense 
parar d’escriure. Hi ha estampat tots els seus anhels i 
dimonis. Fa fred, plou i té fam. És vell i pobre. Tot i que 
n’està ben orgullós, demà anirà a ca mossén de Galba 
i empenyorarà el manuscrit per 100 reals si abans, 
aquesta nit, res no li ho impedeix. Un cavaller viu lluitant 
i mor en la batalla, encara que els últimes, les més 
espectaculars, sempre són amb un mateix.
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TEXT I INTERPRETACIÓ JOAN NAVE.
DIRIGIT PER JOANMI REIG

ESCLAFIT TEATRE
JOANOT

Teatre



Octubre 
Dilluns

FOCS ARTIFICIALS
Plaça del Congrés Eucarístic
23.00 h
Entrada lliure

En aquest espectacle piromusical, que es farà al costat 
de la basílica de Santa Maria, es podran escoltar 
diferents peces musicals que tenen el seu origen en 
l'època medieval i que estaran acompanyades en tot 
moment pel color i les diverses composicions dels 
elements pirotècnics que cobriran el cel del centre de 
la ciutat i que, alhora, seran els encarregats d'il·luminar 
i exalçar el magnífic enclavament on tindrà lloc 
l'esdeveniment.

Una combinació sorprenent de foc i llum que oferirà a 
un públic familiar una manera diferent de gaudir de la 
música medieval.
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PIROTÈCNIA PEÑARROJA

Focs artificials
ESPECTACLE 
PIROMUSICAL



El Misteri d'Elx és un drama cantat d'origen medieval 
que representa la dormició, l’assumpció als cels i la 
coronació de la Mare de Déu.

Se celebra des del segle XV a l'interior de la basílica 
de Santa Maria, els dies 14 i 15 d'agost i, de forma 
extraordinària, l'1 de novembre dels anys parells.

És l'única obra del teatre medieval que s'ha mantingut 
fins als nostres dies gràcies a una butla del papa Urbà 
VIII (1632). Es divideix en dos actes i és enterament 
cantat. La seua música compta amb melodies 
derivades del repertori gregorià, amb composicions 
renaixentistes i amb afegits barrocs i posteriors.

La UNESCO va reconéixer el seu valor com a exemple 
de transmissió cultural entre generacions el 2001, quan 
el va declarar PATRIMONI DE LA HUMANITAT.

MISTERI
Basílica de Santa Maria
1a part: 10.00 h - La Vespra
2a part: 17.00 h - La Festa
Entrada lliure

Noviembre 
Dimarts

1

Misteri
CAPELLA I ESCOLANIA DEL MISTERI

REPRESENTACIÓ 
EXTRAORDINÀRIA 
MISTERI D'ELX



ORGANITZA

COL·LABORA




