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OCTUBRE
Dijous 25
Mercat Medieval
Inauguració 18.00 h
Del 25 al 28 d'octubre
"Trovadores y juglares" - Música
Sala Cultural La Llotja - 20.30 h

Divendres 26
La dansa medieval del Plectre - Música
Capella Centre Cultural Les Clarisses - 19.00 h
Assajos generals Misteri d'Elx - Dies 26 i 27
Basílica de Santa Maria - 22.00 h
Romanços i cançons populars - Música
Gran Teatre d'Elx - 22.30 h

Dissabte 27
L'encanteri del drac - Teatre Familiar
Pati d'armes del Palau d'Altamira - 12.00 h
"On danse" - Música i Dansa
Sala Tramoia - 18.00 h
"La luz oscura" - Teatre
Gran Teatre d'Elx - 20.00 h

Sospirs del Mediterrani - Música
Plaça del Raval - 23.00 h

Diumenge 28
"El medievo y los sentidos" - Teatre Familiar
Pati d'armes del Palau d'Altamira - 11.30 h
"La virtud en el aire" - Música
Sala Cultural de La Llotja - 19.00 h

Dilluns 29
Vita Christi d'Isabel de Villena - Música
Capella Centre Cultural Les Clarisses - 20.00 h

Dimarts 30
@RITA_TROBADOR - Teatre
Sala Cultural La Llotja - 21.00 h

Novembre
Dimecres 31

Zarabanda - Teatre al Carrer
Plaça del Congrés Eucarístic - 22.30 h

Dijous 1
Misteri d'Elx
Basílica de Santa Maria - La vespra 10.00 h / La Festa 17.00 h

CARLOS GONZÁLEZ
ALCALDE D'ELX

Com cada any, el canvi d'estació comporta, per
a tot els il·licitans/es i persones visitants que ens
acompanyen, un viatge temporal a una altra època,
un retrobament amb les nostres arrels medievals
que ens recorda qui vam ser i que reafirma el que
som. Sota el títol “Clergues i joglars”, el Festival
Medieval d´Elx d'enguany ens ensenya la societat
de contrastos de l'Edat Mitjana, representada
en les figures del clergue i del joglar, és a dir, el
recolliment i el goig, la mística i la part lúdica, la
foscor del monestir i la llum de la vida cantada en
places públiques. I d'això, donava perfecte compte
la nostra rica literatura, perquè així ho va reflectir el
Mester de Clerecia (Gonzalo de Berceo, Arxipreste
d’Hita…) i el Mester de Joglaria, amb càntics que
imploren el perdó dels nostres pecats i la redempció,
i amb versos cantats que anhelen un amor prohibit.
Probablement, en l'Edat Mitjana, l'escriptura estava
en els monestirs i la transmissió oral en les places
i balconades, però ambdues conformaven un
bagatge cultural d'indubtable interés.
Aquesta postal de clarobscur ens presenta una Edat
Mitjana diversa, activa, canviant, i aquests dies ho

podrem contemplar a través de la seua música, el
seu teatre, el seu comerç i el seu ambient. La ciutat
d'Elx es vist d’allò que va ser per a no oblidar el que
som, i això ens revela que som pluralitat i diversitat
en harmonia, en continu avanç. Així és el nostre
Festival Medieval i així és el nostre Misteri, que
enguany podrem contemplar novament en sessions
de tardor en la basílica de Santa Maria. De fet, també
La Festa és diversitat. Barreja la part religiosa i la
part popular, el teatre i la música, el cant gregorià i
les polifonies renaixentistes. Per això, ens representa
també en la nostra realitat plural, la que ens fa sentirnos orgullosos del nostre ric passat, del nostre ferm
present i del nostre esperançador futur com a poble.
Com a alcalde d'Elx, us convide a tothom, il·licitanes
i il·licitans i persones visitants, a gaudir de l'aroma
medieval que respirarem aquests dies, i a participar
en les diverses activitats de música i teatre que hem
preparat. Seguint sempre les regles del respecte, us
anime a fer-ho des de la mística del clergue i des
del goig del joglar, perquè des d'Elx portem aquest
càntic més enllà de les nostres fronteres.

PATRÍCIA MACIÀ

REGIDORA DE CULTUR A I EDUCACIÓ
Festival Medieval d’Elx: De joglars i clergues
El fons de la poesia lírica medieval es manté per
la via folklòrica. Són peces més extenses que la
breu cançó popular i desenvolupen un argument
de divers contingut i, com a característica bàsica
comuna, la llengua vernacla. Les obres es
relacionen amb diferents classes de la societat
medieval.
Aquesta literatura estava estructurada perquè
el ciutadà la percebera a través de la veu d'un
intèrpret. L'escassetat de textos de poemes
èpics medievals pot atribuir-se al caràcter oral de
la difusió.
El joglar entreté amb les seues habilitats,
jocs de circ, música, cants amb instruments,
pantomimes, i segons fora el seu públic
condicionant. Va haver-hi joglars i joglaresses,
cristians i moros, amb l'únic límit de complaure el
públic. Interpretaven obres poètiques en llengua
vernacla, en vers i rimades.

D'altra banda, el clergue és un home d'església,
a la qual deu la seua formació cultural, i també es
valgué de les llengües vernacles. Conservador d'un
patrimoni per mitjà del llatí i creador en aquesta
llengua, va acabar per convertir-se en un autor que
es val d'aquesta llengua. La significació de la paraula
"clergue" ("membre del clergat") és d'ús literari,
designa l'home, educat en la saviesa, que s'ocupa
d'aconsellar i ensenyar els altres.
Partint d'aquesta realitat de l'etapa medieval, en la
present edició del nostre Festival hem aconseguit
reunir diversos estudiosos i investigadors de la figura
del joglar i del clergue.
Al marge de la programació en els nostres espais
escènics i places, com cada any, tindrem un gran
mercat medieval amb nombroses actuacions de
carrer al llarg del passeig de l'Estació per al gaudi
de tots.
El festival és possible gràcies a l'esforç de l'equip
que dirigisc en la Regidoria de Cultura i vull destacar
la labor de Miguel Ángel Amorós i Julián Sáez,
responsables de la part tècnica i programació,
respectivament, que fan aquesta tasca en les últimes
set edicions del festival.
Finalment, vull convidar tots els ciutadans i ciutadanes
d'Elx i de les comarques veïnes a gaudir de les activitats
del Festival Medieval d'Elx i de les representacions de
la nostra joia cultural, el Misteri d'Elx.
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Mercat Medieval
“La Fragua de Vulcano”

25

Octubre

MERCAT
Passeig de l'Estació
Inauguració a les 18.00 h
Fins al 28 d'octubre

Dijous
Més d'un centenar de llocs de venda conformen aquest
singular mercat que s'instal·larà en el Passeig de
l'Estació. Productes de tots els racons de la península,
fins i tot de l'estranger, ens ofereixen una extensa
proposta per a satisfer tots els gustos: encens, sabons
naturals, pelleteria, argenteria, ceràmica, macramé,
ciris artesanals… A més, el/la visitant podrà assaciar el
seu estómac a través d'una gran oferta gastronòmica:
kebabs, crepes, pizzeria, creïlles rostides, graellades,
embotits…
El mercat s'omplirà d'actuacions de música, teatre,
contacontes, espectacles nocturns, personatges i altres
éssers que, sens dubte, tindran l'objectiu d'envair i
impregnar la ciutat d'Elx d'una altra època.

"Trovadores y juglares"
Romanços de tradició oral

Gabriel Calvo

25

Octubre

Castella Lleó

TEATRE
Sala Cultural La Llotja
20.30 h
Preu 5 €

Dijous
“Trovadores y juglares” és un espectacle innovador, contat
i cantat, basat en la tradició oral. Una mirada escènica
i particular de la usança joglaresca en la veu d'un dels
grans revitalitzadors del romancer en el nostre país.
La funció comença amb “La rueda de la fortuna”, peça
que determina el concepte íntegre de l'espectacle, símil
de la destinació experimentada pel personatge en el
viatge de la vida i quantes voltes i decisions s'hi originen.
Gabriel Calvo, joglar de joglars, ens endinsa de forma
actualitzada i irònica en el patrimoni oral del nostre
romancer, un gènere únic que maneja a la perfecció.

La Dansa Medieval
del Plectre
José Luis Pastor

26

Octubre

Andalusia

MÚSICA
Capella Centre Cultural Les Clarisses
19.00 h
Preu 5 €

Divendres
La Dansa Medieval del Plectre està basada en el
segon treball discogràfic de José Luis Pastor. Després
de l'enregistrament el 2015 de The Evidence.
El Arte Medieval de la Péñola, en què s'exposava
una visió general de la música en l'Edat Mitjana, amb
una gran varietat de gèneres, adaptats per a viola de
péñola, llaüt espanyol del s. XIII, cítola, simfonia de
trasts, guitarra medieval i llaüt italià del s. XV, aquest
concert està dedicat al món de la Dansa Medieval, i
aborda des de les primeres estampides monòdiques
cantades (França, s. XIII), fins a les peces polifòniques
recollides en el Còdex Robertsbridge (Anglaterra, s.
XIV) o en el Còdex Faenza (Itàlia, s. XV), passant per
les danses contrastants, estampides i saltarellos de la
Itàlia del Trecento, les danses reials del Chansonnier
du Roy, una dansa macabra (Espanya, s. XIV), o una
melodia arreplegada a Praga (s. XIII).

Assaig General
del Misteri d'Elx
Capella i Escolania del Misteri

26 i 27
Octubre

Elx

MISTERI
Basílica de Santa Maria
22.00 h
Amb entrada

Divendres y Dissabte
Cada dos anys, sempre en els parells, Elx torna a vibrar
amb una representació extraordinària del Misteri d'Elx.
En aquestes ocasions, el Festival Medieval l'empara i el
converteix en part de la seua programació.
Si hi ha alguna cosa que el distingeix és la complexitat
de la 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.

Romanços
i cançons populars
Nuevo Mester de Juglaría

26

Octubre

Castella Lleó

MÚSICA
Gran Teatre d'Elx
22.30 h
Preu 10 €

Divendres
Un concert recopilatori d'algunes de les peces més
representatives de la cançó tradicional castellana.
Una acurada selecció de cançons i romanços que
traslladarà el públic a uns altres temps.
El Nuevo Mester de Juglaría es marca com a objectiu,
una vegada més, la recuperació i divulgació del folk
espanyol. Quan es parla de música folk a Espanya, el
Nuevo Mester de Juglaría és un nom imprescindible.
Creat el 1969 en la castellana Segòvia, en aquest
temps el grup ha realitzat molts enregistraments
discogràfics (23), prop de 2.000 concerts en directe,
múltiples aparicions en televisió i innombrable
presència en premsa i ràdio.

L’encanteri del drac
Cia La Carreta Teatre

27

Octubre

Elx

TEATRE FAMILIAR en valencià
Pati d'armes del Palau d'Altamira
12.00 h
Entrada lliure, limitada a l'aforament

Dissabte
La ciutat medieval d'Elx, la “Vila Emmurallada”,
es troba en un greu perill. Un vell drac que habita
el palmerar que la circumda està molt enfadat,
perquè els plans d'expansió de la “Vila” fora de les
muralles comprenen la tala dels històrics horts. Per
a evitar-ho, el drac està segrestant xiquets i xiquetes
de la població per a, per mitjà d'un encantament,
convertir-los en l'esperit de les palmeres i protegir
així el seu regne natural. Només un heroi podrà
véncer el drac i acabar amb la seua amenaça, però
haurà de triar entre usar la força de l'espasa o el
missatge que guarda un enigmàtic pergamí.

On danse

Eva Narejos i Anabel Sáez

27

Octubre

València

MÚSICA I DANSA
Sala Tramoia
18.00 h
Preu 4 €

Dissabte

De manera instintiva, la música transmet la necessitat
moure'ns amb ella, i ja siga de forma individual o
col·lectiva, o tal vegada amb una funció social, ens permet
sentir-nos part integrant i element fonamental d'un tot.
ON DANSE? és una mostra de danses històriques que
ens captivarà per la seua autenticitat, gràcia i elegància,
amb tots els elements musicals, senyals escènics,
gestos i moviments propis de les que són, des de fa
segles, l'entreteniment social per excel·lència: la música
i la dansa. Podrem escoltar històries sobre la història...
i també, per què no?... Pots dansar amb nosaltres,
aprenent i gaudint coreografies en grup: una oportunitat
única i inoblidable per a viure la música i la dansa en el
nostre propi cos. On danse? Ballem?

Col·laboració de l'Associació de Teatre Escolar
Del 23 al 26, a les 10.30 h
funcions concertades amb centres escolars.

La luz oscura
Rafael Álvarez EL BRUJO

27

Octubre

Madrid

TEATRE
Gran Teatre d'Elx
20.00 h
Preu 10 €

Dissabte
San Juan de la Cruz és la combinació harmoniosa
d'una cultura exquisida, refinada sensibilitat i l'esperit
lliure d'un "Pastor" que s'obri pas en el món com un
raig de llum entre tenebres.
He vist Sant Joan com un pati on els àngels llauren els
seus somnis jugant amb JUANITO, que és un xiquet.
El xiquet cau en un pou i contempla en la foscor la
xicoteta bambolla del seu ésser flotant en Déu, que és
la Mare. Això és el que jo he vist. El meu somni.
Sent ja el violí del gran mestre Alejano. Veniu tots a
gaudir-ne. Serà la música l'etern verb d'un xiquet que
és poeta: el diví sant Joan.
S'apaguen tots els llums. Fosca nit en l'escena. Ara
amb un llum com l'alba... la funció comença ja, que
agrade!
Rafael Álvarez EL BRUJO

Sospirs del
Mediterrani
Ombra

27

Octubre

Catalunya

MÚSICA
Plaça del Raval
23.00 h
Entrada lliure

Dissabte
Sospirs del Mediterrani és un concert que convida a
conéixer profundament l'essència d'aquest projecte OMßRA
al mateix temps que intenta delectar el públic amb la seua
música, que per a ells és el mitjà de comunicació i la forma
d'expressió més pura que puga existir.
Des de les profunditats de la mar fins a les zones més
fosques del sol, des de l'epicentre de la Terra fins a
l'extraradi de la Via Làctia, des de l'oxigen que ens manté
vius fins a l'última gota de sang que puga tenir cabuda
en el cos humà; fins i tot des de l'inexistent fins a l'infinit,
OMßRA manté la ferma proposta de deixar la seua
petjada en aquest món arribant així a tots i cadascun
dels racons que tenen lloc en la nostra imaginació.

"El medievo
y los sentidos"
NSM Teatre

28

Octubre

Elx

TEATRE FAMILIAR
Pati d'armes del Palau d'Altamira
11.30 h
Entrada lliure

Diumenge
La companyia NSM proposa en aquesta ocasió una
instal·lació sensorial participativa. Una proposta que
convida a percebre les sensacions i sentiments que
ens produeix rememorar l'ambient medieval a través
dels nostres sentits.
La companyia “No Somos Monstruos Teatro”
es va constituir com a grup professional l'any
1995, després d'una àmplia trajectòria en el
camp aficionat, amb més de 10 anys de treball i
experiència, una vintena de muntatges i centenars
de representacions en places, teatres, cases de
cultura i centres educatius.

"La virtud en el aire"
Rocío Guzmán i José Torres

28

Octubre

Andalusia

MÚSICA
Sala Cultural de La Llotja
19.00 h
Preu 5 €

Diumenge
Rocío Guzmán i José Torres Vicente s'uneixen en
aquest projecte per a versionar peces úniques en
la història de la música, des de l'Edat Mitjana fins
a principis del segle XX. Delicades, passionals,
extraordinàries composicions que arriben al nostre
segle amb una vigència renovada, permeables
com ho són les obres mestres al canvi permanent i
adaptació a la nova instrumentació musical.
Des de la més profunda admiració, respecte, estudi
i coneixement d'aquestes, aquest treball busca
preservar l'essència íntima de cada tema, aproximant
la seua força, expressivitat i subtilesa als nous
estils de música contemporània, i atorgant-los la
personalitat pròpia de tots dos intèrprets.

"Vita Christi
d'Isabel de Villena"
Música i Literatura en la Corona d'Aragó

Piacere dei Traversi

29

Octubre

València

MÚSICA
Capella Centre Cultural Les Clarisses
20.00 h
Preu 5 €

Dilluns
El 1463, sor Isabel de Villena va ser nomenada
abadessa del convent de la Santíssima Trinitat de les
Clarisses de València. 555 anys després Piacere dei
Traversi recupera la figura d'aquesta escriptora, la
primera coneguda en llengua valenciana, mitjançant la
recreació musical de la seua obra Vita Christi.
Es creu que Isabel de Villena va nàixer a València
en 1430. Va ser escriptora i religiosa de l’orde de
les Clarisses i el seu pare era Enric de Villena, un
poeta i prosista de la noblesa. Isabel va ser batejada
amb el nom de Leonor i va viure des de xicoteta en
la cort de Maria de Castella, educant-se dins dels
ambients aventurers i oberts que envoltaven Alfons
el Magnànim. La dedicació a les lletres d'aquesta
autora no era freqüent en la seua època i sens dubte
s'ha d'emmarcar dins de l'esplendor cultural de la
València del segle XV. Vita Christi és la seua única obra
conservada que li ha valgut el reconeixement universal.

@Rita_Trobador
Escalfit Teatre

30

Octubre

València

TEATRE
Sala Cultural La Llotja
21.00 h
Entrada lliure

Dimarts
Què té en comú Azalais, una poetessa occitana
(trobairitz) nascuda l’any 1146 amb Sor Isabel de
Villena, l’abadessa del Convent de la Trinitat durant el
segle XV? I totes dues, què tenen a veure amb Rita,
una youtuber que carrega sobre l’esquena el pes de
5000 anys d’història?
Tres dones. Tres mirades en el temps que, en el fons,
són una sola veu. Aquest és un espectacle de donescamí. De dones-creadores. De dones-tòtem. Una obra
de dones amb veu i lletra. De determinació i de lluita.
És un cant i un crit d’autoafirmació. Acudiu amb roba
còmoda. Obriu el cor i gaudiu del viatge.

Zarabanda
Maracaibo Teatro

31

Octubre

Elx

TEATRE DE CARRER
Plaça del Congrés Eucarístic
22.30 h
Entrada lliure

Dimecres
Gran espectacle d'animació teatral, festiu i colorista.
El muntatge ens presenta com a protagonistes a
personatges moguts per grans estructures mòbils que
amb les seues evolucions ens transporten a un món de
color i fantasia. Els personatges podrien identificar-se
com a grans dames, ballarines medievals, mènades o
fins i tot meigues.
Realitzen les seues coreografies sobre una festiva
banda sonora, utilitzant diferents elements d'animació
propis del teatre de carrer i efectes visuals de pirotècnia.
Maracaibo Teatro treballa des de la seua creació el 1996
en la producció i exhibició d'espectacles de teatre de sala i
de carrer, tant per a adults com per a públic familiar.

Representació
extraordinària
Misteri d’Elx
Capella i Escolania del Misteri

01

Novembre
Dijous

Elx

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

El Misteri d'Elx és un drama cantat d'origen medieval
que representa la Dormició, Assumpció als Cels i
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 en 2001, i el
va declarar PATRIMONI DE LA HUMANITAT.
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www.festivalmedieval.com

