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Conferència   20.00 h 
EL SO HISTÒRIC DE LA FESTA

Dansa   21.30 h
RITO

Concert   18.00 h
EL SO HISTÒRIC DE LA FESTA

O C T U B R E

Diumenge 29

Dilluns 30

Dijous 26

Teatre  19.00 h 
EL SERMÓN DEL BUFÓN

Jornades  10.00 h
III JORNADES INTERNACIONALS D'ARQUEOLOGIA

Teatre  19.30 h
LA MIRADA TEATRAL DE JOSÉ ESTRUCH

Dansa   21.30 h
RITO

Mercat ambulant Inauguració 18.00 h
Del 26 al 29 d'octubre

Concert   20.30 h
ARDA IL MIO CORE

Divendres 27

Recital 20.00 h
LA DAMA GÓTICA

Teatre 22.30 h
CERCO DE NUMANCIA

Dissabte 28

Teatre Familiar 18.00 h
NO TE ASUSTE MI NOMBRE

Concert 20.00 h
DE MISSIONE MUSICORUM

Correfoc  23.30 h
FESTA EN L´AVERN

Dimarts 31

N O V E M B R E
Dimecres 1

Dilluns 23

Exposició dramaturg José Estruch
Del 23 d'octubre al 31 de gener

Inauguració dilluns 23 a les 18.00 h
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Des d'aquest esperit de convivència en la diversitat 
i amb les armes de la tolerància, la ciutat d'Elx torna 
un any més a vestir-se del seu passat per a mostrar 
els nostres referents culturals de l'edat mitjana, d'on 
emana la nostra joia cultural per excel·lència: el 
Misteri d'Elx.

I aquest esperit de concòrdia queda artísticament 
plasmat en el cartell de l'edició del festival d'enguany, 
obra de l'artista il·licità Joan Castejón, qui utilitza 
la seua mestria amb el dibuix per a mostrar-nos 
la poesia d'una època de clarobscurs com ho és 
l'edat mitjana. Des del 26 d'octubre i fins a l'1 de 
novembre, els il·licitans i tots aquells visitants que 
desitgen passar uns dies amb nosaltres, podrem 
gaudir d'un viatge de diversos segles arrere de la mà 
de la música, el teatre, la dansa, els espectacles de 
foc i els productes d'artesania. Obres teatrals com 
El sermón del bufón, concerts com El so històric de 
la Festa, o recitals com La dama gótica, entre unes 
altres obres, conformen un programa d'activitats 
que, durant uns dies, inundaran els carrers il·licitans 
d'ambient medieval.

Com a alcalde d'Elx, us invite a gaudir d'aquesta 
nova edició del Festival Medieval d'Elx amb el desig 
que siguen dies de concòrdia i de respecte, en 
l'escenari de tolerància que sempre ha sigut, és i 
serà la ciutat d'Elx.

ALCALDE D'ELX
CARLOS GONZÁLEZ

Els vents de tardor ens porten novament les aromes 
de l'edat mitjana, el colorit, la música, el teatre i 
l'ambient de la ciutat medieval que Elx va ser i que 
va saber moure's en la diversitat d'una convivència 
plural. Musulmans, cristians i jueus intercanviaven 
productes i serveis, però també inquietuds, anhels i 
enamoriscaments en el marc d'un mateix espai urbà. 
Aquest exemple de convivència bé podria servir-
nos en ple segle XXI per a reforçar el nostre esperit 
de diàleg, d'obertura i de col·laboració davant de 
l'ombrívol panorama que ens toca viure en aquests 
moments.

Al llarg de tota l'edat mitjana, la nostra terra va viure 
períodes estables i uns altres de més complicats, 
fins i tot convulsos, però la majoria dels cronistes 
de l'època coincideixen a constatar que en l'edat 
mitjana es van produir al sud i sud-est espanyol 
exemples de convivència i nivells de tolerància que 
no es donaven en uns altres llocs. Cronistes d'Al-
Andalus com ara Ibn Al-Sabbat (cronista àrab del 
segle XIII), Al-Udri (segle XIV), Al-Dabbi (cronista 
cordovés del segle XIII) o Al-Himyari (segle XIV) en 
parlen en termes o bé de coexistència harmoniosa o 
bé de diversitat des del respecte.



anunciador del certamen, una obra d'art més 
d'aquest artista tan estimat i a qui done les gràcies 
pel seu treball. 

Serà un festival ple de bon teatre, amb artistes 
com Albert Boadella i El sermón del bufón. 
Tindrem la mirada de Miguel de Cervantes amb 
Cerco de Numancia, les veus de María Altadill i 
Felipe Mascuñano en els seus recitals de melodies 
medievals i el foc incansable del correfoc d’NSM. 
Teatre pels principals carrers de la ciutat que ens 
donarà la mirada més popular de l'època medieval. La 
dansa estarà present gràcies a la nostra companyia 
més estimada, OtraDanza, i el seu espectacle Rito, 
i el teatre familiar i infantil en la Sala Tramoia, ja que 
és fonamental que els més menuts s'ameren del 
teatre i de les seues bondats. I tot ambientat amb 
el magnífic mercat medieval que ens transportarà a 
una altra època.

Enguany comptem en el certamen amb José 
Estruch, un dels directors teatrals més importants 
del segle XX, a través d'una exposició de fotografíes 
i textos sobre la vida d’aquest gran exponent del 
món teatral i que es podrà veure en el vestíbul del 
Gran Teatre. A més, el professor Paco Alberola ens 
delectarà amb La mirada teatral de José Estruch, en 
estrena nacional.

Només em cal dir que gaudiu del que el nostre 
festival ens ofereix en tots els seus vessants, i que 
isqueu al carrer a viure'l.

REGIDORA DE CULTURA
PATRÍCIA MACIÀ

Elx és un municipi amb un ric patrimoni cultural i 
històric. Un poble que ha sabut mantindre vives les 
tradicions i que ha rebut el reconeixement mundial 
per conservar el llegat cultural i natural durant 
segles. El Misteri és una de les manifestacions 
culturals més importants i, a més, Patrimoni de la 
Humanitat. Cada any, durant molts segles, La Festa 
s'ha representat en la basílica de Santa Maria amb 
el mateix entusiasme i devoció que el primer dia. 
Els il·licitans hem honrat aquesta tradició de moltes 
formes, i una d'elles és celebrant un festival al voltant 
del Misteri des de fa 22 anys. 

Enguany, mostrarem al públic una producció pròpia 
de la mà del professor del Conservatori de Música 
d'Alacant i il·licità, Rubén Pacheco, sobre el so 
històric de La Festa a través d'un concert i d'una 
interessant conferència. Escoltarem un espectacle
musical experimental sobre el Misteri de principis del 
segle XVIII i el de principis del segle XX, sens dubte, 
un concert que no hem de perdre'ns. 

Hem volgut centrar-nos en les diferents mirades 
que existeixen de l'edat mitjana des dels segles 
posteriors, qüestió que reflecteix amb enorme 
bellesa i elegància Joan Castejón amb el cartell 
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EXPOSICIÓ
Gran Teatre | 18.00 h
Inauguració, dilluns 23 octubre
Fins al 31 de gener de 2018

José Estruch Sanchis (Alacant 1916- Madrid 1990), és 
un dels mestres i directors d'escena més importants 
del segle XX.

L'exposició s'estructura en cinc apartats temàtics que 
determinen uns altres tants panells. S’hi presenten 
fotografies – separades i en collage- i textos que 
expliquen cada un dels contextos assenyalats: Alacant, 
Exili. França i Anglaterra, Uruguai, Retorn a Espanya, 
L'empremta de Pepe Estruch.

Horari:
Dimarts a dissabte
Vesprades de 17.00 a 20.00 h
excepte vesprades amb funció teatral

Patrocinada per l'Institut Juan Gil-Albert

EXPOSICIÓ “VIDA i TEATRE”

José Estruch

Dilluns
Octubre
23



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
Voltants de la basílica de Santa Maria
Del 26 dijous al 29 diumenge
Inauguració | 18.00 h

Mercat
medieval

Dijous
Octubre
26

LA FRAGUA DE VULCANO



Arda il mio core (“que es creme el meu cor”) és el nom 
que va rebre el primer projecte discogràfic en solitari del 
contratenor Pedro Pérez.

Seguint l'estela d'aquell projecte, Pedro Pérez i Sara 
Águeda han seleccionat un nou programa dedicat a 
les passions, que en aquesta ocasió no sols inclou 
aquelles relacionades amb el cor, sinó també amb 
l'ànima. Un programa on es combinen peces profanes 
amb unes altres de temàtica religiosa, utilitzant com a 
fil conductor els elements i la seua correlació amb els 
sentiments humans.

La sempre atractiva veu de Pedro Pérez troba en l'arpa 
ibèrica de dues ordres, de la mà de Sara Águeda, 
l'acompanyament apropiat que destaca la bellesa de 
les línies melòdiques i el significat dels textos cantats. 
Un viatge apassionant –i apassionat- sobre la visió de 
l'amor i els seus afectes.

CONCERT
Claustre de les Clarisses | 20.30 h
Entrada 5 €

Arda il mio core
PEDRO PÉREZ i SARA ÁGUEDA

Dijous
Octubre
26



RECITAL DE  MELODIES MEDIEVALS

Les Cantigas de Santa Maria (s. XIII) i el Llibre vermell 
de Montserrat (s. XIV) estan dedicats en la seua totalitat 
a la Mare de Déu, així com moltes altres obres del 
Còdex de las Huelgas. Aquestes tres col·leccions que 
Espanya atresora són fonamentals per a comprendre 
l'esdevindre musical de l'Europa medieval.

Aquestes obres per a l'ofici religiós, cançons de 
trobadors i danses de pelegrins són presentades en 
forma de recital amb melodies de l'Europa medieval.

RECITAL
Claustre de les Clarisses | 20.00 h 
Entrada 5 €

La dama gótica
MARÍA ALTADILL i FELIPE S. MASCUÑANO

Divendres
Octubre
27



El Cerco de Numancia ens parla de l'heroica lluita 
contra la invasió, la humiliació i la injustícia d'un poble 
que se sent sotmés pel poder militar de Roma. 

Durant els vint anys que va durar l'assetjament de 
Numància, que avergonyia profundament tots els 
romans, els celtibers van oposar una resistència que 
es va convertir en un mite en la història i que Cervantes 
va reflectir com a tal. Marandro, enamorat de Lira, 
decideix resistir  al costat del seu poble al cércol a què 
l'exèrcit romà, sota les ordres d'Escipió, sotmet tots 
els habitants de Numància. Estan disposats a morir 
abans d'entregar-se vius… Però també ens parla de les 
“numàncies” pròximes, actuals, familiars... Del poder 
que continua tenallant el dèbil. No és una història antiga, 
és una història eterna…

TEATRE
Gran Teatre | 22.30 h 
Entrada 10 €Divendres

Octubre
27

MIGUEL DE CERVANTES

Cerco de
Numancia

Verbo Producciones



TEATRE FAMILIAR
Sala Tramoia | 18.00 h
Entrada 4 €

Col·laboració de l'Associació de Teatre Escolar.
Del 24 al 27 d'octubre funcions concertades amb centres educatius.

En una nit, una bella dona ens mostrarà que la mort és 
necessària perquè continue la vida. I ens farà veure la 
bellesa que els cicles culminen.

“No te asuste mi nombre deixa que em desposseïsca 
del manto amb què cobriu les vostres pors i observa el 
meu rostre clar i dolç. Permeteu-me que us mostre com 
seria un món on res ni ningú morira i descobrireu el que 
sempre heu sabut; que la vida i la mort són el tronc i 
l'arrel del mateix arbre.”

No te asuste 
mi nombre

Dissabte
Octubre
28

TITELLES MARÍA PARRATO



RYOSUKE SAKAMOTO i JOAN BORONAT

De missione 
musicorum

CONCERT
Claustre de les Clarisses | 20.00 h
Entrada 5 €

MÚSICA AL VOLTANT DE LES MISSIONS
JESUÏTES A JAPÓ.

Sakamoto i Boronat elaboren un programa musical amb 
obres portugueses, espanyoles i italianes dels segles 
XVI i XVII que il·lustren la missió jesuïta i la singular “vida 
musical” dels ambaixadors Tensho.

No sols els fets historicomusicals permeten a aquests dos 
joves professionals consolidats en el panorama actual 
de la música antiga sentir-se identificats amb el caràcter 
cosmopolita i “globalitzador” de l'experiència musical 
dels ambaixadors Tensho, sinó que a més els ha permés 
desenvolupar en el més alt grau d'intensitat, professionalitat 
i rigor, una exhaustiva investigació sobre la música que els 
quatre joves japonesos van poder haver interpretat al seu 
“dia a dia” com a cristians, i la gran varietat d'escenaris 
musicals amb què es van trobar en la seua visita a 
Portugal, Espanya i Itàlia entre els anys 1582 i 1590.

Dissabte
Octubre
28



Cercavila de foc i pirotècnia amb recorregut des de la 
plaça de la Mercé, per carrer Ample, Corredora i final a 
la plaça de Baix.

Els dimonis avancen davall de l'intens foc. El carrer 
s'ompli, al llarg del recorregut, d'estructures en què 
cremarà la pólvora generosament. Els actors contagien 
el públic de la seua energia i el fan participar de la festa, 
on tots són protagonistes.

CORREFOC
Eixida plaça Mercé | 23.30 h
Participació lliureDissabte

Octubre
28

NSM TEATRE
Festa en l'avern



El sermón del bufón
AMB ALBERT BOADELLA

TEATRE
Gran Teatre | 19.00 h
Entrada 15 €

El sermón del bufón és un acte insòlit en la història 
del nostre teatre. No es tracta de ficció, com sempre 
sol ocórrer sobre una escena. És el relat directe i 
real d'un artista que expressa els seus pensaments i 
experiències, i que representa situacions autèntiques 
de la seua pròpia vida.

Sense perdre mai el sentit de l'humor, Albert Boadella 
desplega la seua personalitat entre el xiquet i el vell 
artista, entre l'indòmit i el cívic, entre l'histriònic i el 
reflexiu. Interpretant-se a si mateix, realitza un repàs 
mordaç a l'ofici de comediant i dedica una mirada 
irònica a la seua agitada vida amb Els Joglars de fons. 
Les projeccions dels fragments més rellevants de les 
seues obres es barregen amb gosades reflexions sobre 
la bellesa i la transgressió, els tabús de la modernitat, 
l'estímul que exerceixen els enemics o la realitat com a 
suprem objectiu de l'art.

Diumenge
Octubre
29



III Jornades 
Internacionals 
d'Arqueologia

JORNADES
MAHE | 10.00 h
Entrada lliure

Amb l'esperit d'anteriors jornades, aquesta vegada 
es pretén crear un espai de revisió i actualització del 
coneixement de l'Al-Andalus i el Magrib sota el domini 
polític almoràvit, des de la perspectiva de l'arqueologia i 
la cultura material.

Un període històric marcat per  un nou centralisme 
polític, però en aquest moment, perifèric i magribí, 
promogut per un moviment de renovació religiosa i 
rigorista de l'Islam, que va germinar entre les tribus 
berbers del Sàhara, capaces de conformar  i unificar 
políticament un imperi, amb capital a Marràqueix (1072), 
que es va estendre des de la desembocadura dels 
rius Senegal i Níger  a  tot el Magrib,  i per la península 
Ibèrica, acabant amb l'atomització del poder en regnes 
de taifes d'Al-Andalus, a finals del segle XI.

Dilluns
Octubre
30

Més informació en:
reunionescientificas.marqalicante.com



La mirada teatral
de José Estruch
QUIJADA QAÍN TEATRO

TEATRE
Gran Teatre | 19.30 h
Entrada lliure | Estrena nacional

Recital sobre la seua obra escrita i la seua activitat 
subjectiva, essencial, creativa, teatral.

El retablo de maese Estruch (su mirada teatral) és 
una obra de divulgació d'un mestre del teatre que 
va compartir projectes escènics amb Margarita 
Xirgú, Lorca, Rivas Cherif, José Bergamín i uns altres 
creadors de l'escena espanyola. Al llarg de tota la 
seua vida, va mantindre una estreta relació amb el 
Misteri d'Elx, de què va ser incansable emissari.

El seu llegat escrit i les seues accions teatrals ens 
acosten a una època fascinant, significativa de la 
història del nostre teatre en els segles XX i XXI.

Dilluns
Octubre
30



"Rito és la litúrgia que sorgeix de la simbiosi creadora de 
Guerrero i Noales. És la celebració d'un mite, d'una història 
fabulosa que ens explica, sense paraules, aspectes de la 
condició humana i de les forces de la naturalesa.

El caràcter simbòlic d'aquesta producció artística 
complexa cobra forma a través del cos, l'escultura, la llum 
i el so, usant com a aglutinant i mèdium la coreografia i 
la instal·lació. El resultat és un espectacle que es percep 
pels cinc sentits, però que, a més, mou ressorts cognitius 
que ens fan projectar-nos sobre el relat i emocionar-nos".

Tatiana Sentamans

DANSA
Gran Teatre | 21.30 h
Entrada lliure

Cia. OTRADANZA

Rito

Dilluns i dimarts
Octubre

30 i 31



CONFERÈNCIA i CONCERT

El so històric
de La Festa

La idea d'un Misteri nascut en la “nit dels temps” que s'ha 
conservat immutable a través dels segles fins arribar als 
nostres dies és un concepte tan estés en l'actualitat com 
desencertat. 

Al contrari, La Festa ha canviat gradualment i s'ha 
adaptat a les diferents èpoques per a identificar-se amb 
cada generació d'il·licitans que l'ha sentida com a pròpia, 
l’ha protegida i l'ha projectada cap al futur. 

En aquest concert experimental podrem escoltar, de 
manera comparada, El Misteri de les albors del segle XVIII 
i el de principis del segle XX, a més d'alguna altra versió.

CONFERÈNCIA
Octubre, dimarts 31
Les Clarisses | 20.00 h

CONCERT
Novembre, dimecres 1
Basílica Santa Maria | 18.00 h
Entrada lliure

Octubre
Dimarts

Novembre
Dimecres

31 i 01
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