XXV Festival Medieval d’Elx, una edició peculiar
Carlos González Serna, alcalde d’Elx

L

a vint-i-cinquena edició del Festival Medieval d’Elx arriba en unes circumstàncies una mica peculiars,
marcades per la pandèmia del Coronavirus, que ens han obligat a extremar les precaucions sanitàries. A
l’origen, allà per l’any 1990, aquesta mostra de teatre i música medieval estava destinada a acompanyar
i contextualitzar les representacions del Misteri d’Elx, que se celebren en els anys parells, i així mateix crear un
marc de reflexió i debat sobre el nostre tresor cultural més valuós, que a penes uns anys després seria declarat
Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.
Des d’aleshores, el Festival Medieval ha mantingut una trajectòria molt sòlida i s’ha convertit en la cita cultural tardorenca de referència a la nostra ciutat, que ha canviat la periodicitat de bianual a anual i ha estés la seua
atracció a tota la província i el seu prestigi a tot el territori nacional.
Enguany no es podran celebrar les representacions ordinàries ni extraordinàries del Misteri d’Elx, ja que les
particulars condicions en les quals es duu a terme la representació impedeixen el compliment estricte dels protocols de seguretat, especialment els que tenen a veure amb les distàncies físiques de seguretat i l’ús obligatori
de masqueretes.
No obstant això, aquesta situació no ens ha de desanimar, molt al contrari, les administracions i els ciutadans
estem lluitant contra el virus amb intel·ligència i prudència. Prompte tornarem a gaudir de la Festa en tota la
seua esplendor i, mentrestant, siguem espectadors de les activitats culturals segures que organitza aquest Ajuntament perquè ens fan millors persones i ciutadans. Com deia el filòsof Epictet de Frígia: “Només l’home culte
és lliure”.
Anime les il·licitanes i els il·licitans a gaudir d’aquesta XXV edició del Festival Medieval d’Elx en la qual
podran veure excel·lent teatre i dansa, i escoltar música meravellosa, en molt bona part creada i executada pels
magnífics artistes que treballen a la nostra ciutat.
Vos desitge un feliç i gojós Festival Medieval.

Un Festival Medieval per a una cultura segura
Marga Antón Bonete, regidora de Cultura i Joventut

N

ingú té ja cap mena de dubte que en el futur, el 2020 serà recordat com l’any de la Covid-19, una època marcada per una pandèmia que ha causat una mescla d’estupor i aflicció, com si en el nostre avançat
segle XXI ens creguérem immunes a les terribles pestes que van assolar el món durant l’Edat Mitjana.
Són temps molt complicats per a produir cultura i per a promoure la cultura, i, no obstant això, tenim
l’obligació moral de continuar treballant per fer cultura, per posar a l’abast dels ciutadans una cultura segura.
Des de la finalització del confinament, la Regidoria de Cultura, secundada per l’Ajuntament d’Elx, ha posat
la seua millor obstinació a reactivar l’activitat cultural de la ciutat, reprenent les programacions dels seus principals espais culturals (teatres, museus, sales d’exposicions, concerts, etc.), i posant en marxa iniciatives de suport
als artistes professionals il·licitans.
I ho hem dut a terme des d’un important sentit de la responsabilitat, per amor a la cultura i per respecte a la
ciutadania, extremant els protocols de seguretat, sent molt rigorosos en la seua execució, fins al punt d’anar un
pas per davant de les exigències que ens marcaven les mateixes autoritats.
Federico García Lorca va dir en una cèlebre conferència: “Un poble que no ajuda i no fomenta el seu teatre,
si no està mort, està moribund; com el teatre que no recull el batec social, el batec, històric, el drama de les seues
gents i el color genuí del seu paisatge i del seu esperit, amb riures o amb llàgrimes, no té dret a dir-se teatre, sinó
sala de joc o lloc per a fer aquesta horrible cosa que es diu matar el temps.”
Fem cas a Federico García Lorca, continuem fent CULTURA amb majúscules, impulsem una CULTURA
SEGURA per a fer una societat millor, un país millor.
Bon Festival Medieval a tots i a totes!

La cultura, llum entre les tenebres
Juan León Fabrellas, coordinador Festival Medieval 2020

E

n aquests temps difícils de confinament i nova normalitat en què ens hem vist atrapats en més ombres
que llums, la cultura s’ha convertit en el principal aliment per a l’esperit, el bàlsam més eficaç per al dolor
de les absències, l’entreteniment més efectiu per a omplir les hores mortes… Per aquest motiu hem triat
com a lema d’aquesta XXV Edició del Festival Medieval d’Elx un versicle de l’Evangeli segons Sant Joan: “et
lux in tenebris lucet”, és a dir, “i la llum brilla en la foscor”, perquè entenem que la Cultura és la llum que ens
pot il·luminar en aquests dies de tenebres i incerteses, per això hem preparat un programa on prima la qualitat
sobre la quantitat.
Entrant en matèria, veurem dos muntatges teatrals notables en el Gran Teatre, Rey Lear d’Atalaya i el Ciceró
de Josep Maria Pou. L’actriu Emma Lobo ens presentarà un curiós perro del hortelano, i hi haurà teatre per a
públic familiar amb Amaya Ruiz i funcions en La Tramoia i La Carreta.
A falta de teatre de carrer, tindrem en la rotonda del Parc Municipal unes Danses de la Mort a càrrec de NSM
i una Apocalipsi de Maracaibo; i la dansa contemporània estarà de nou present amb Vigor Mortis i Deu Sonets,
d’OtraDanza i Asun Noales.
L’apartat musical també és molt complet, Fraskito ens portarà una fusió de flamenc amb melodies tradicionals del Mediterrani; la Coral Nihil Obstat ens acostarà un protoMisteri del segle XIV; i podrem gaudir d’un
cicle de música antiga a La Llotja.
Com que no volem descurar la reflexió sobre el passat i els seus ensenyaments sobre el present, hem organitzat unes conferències en el Centre Cultural Les Clarisses a càrrec de tres prestigiosos medievalistes.
Que ho gaudisquen amb salut, propis i estranys.

PROGRAMA
Divendres,
F
23
Vigor Mortis
OtraDanza
Gran teatre
21 h - 5 €

Diumenge, 25

Dissabte ,24
Los cuentos de Juglara
Amaya Ruiz. MiClaudia Teatro
Centre Cultural Les Clarisses
Funcions: 11.30 h i 13.00 h
Entrada lliure fins a completar l’aforament
Fusió de músiques tradicionals: flamenc mediterrani i música popular
valenciana
Fraskito
Gran teatre 20.00 h — 10 €

Planctus Mariae
Coral Nihil Obstat
(producció del Festival)
Basílica de Santa Maria. 18.00 h
Entrada lliure fins a completar l’aforament
Rey Lear
Atalaya Teatro.
Gran Teatre. 20.00 h - 10 €

Dilluns, 26

Dimarts, 27

Conferència. “Crisis sociales y renacimientos culturales en la Edad Media”
José Galiano Montesinos. Medievalista
Centre Cultural Les Clarisses.
19.00 h
Entrada lliure fins a completar l’aforament

Conferència. “Un davallament de la
creu a Elx en el segle XVIII”
Joan Castaño García
Gestor del Museu de La Festa.
Centre Cultural Les Clarisses
19.00 h
Entrada lliure fins a completar l’aforament

El mecenatge de Germana de Foix
(Cicle de música antiga)
Piacere dei Traversi
Sala Cultural La Llotja
21.00 h - 5 €

Pavana lachrimae
(Cicle de música antiga)
Anabel Sáez
Sala Cultural La Llotja
21.00 h - 5 €

Divendres, 30
Dimecres, 28
Conferència. “Signos de vida: la ciudad de Ilš a Elig”
Anna Álvarez Fortes
Documentalista
Biblioteca Central Pere Ibarra
Centre Cultural Les Clarisses
19.00 h
Entrada lliure fins a completar l’aforament
Ad Mortem Festinamus
(Cicle de música antiga)
Sala Cultural La Llotja
21.00 h - 5 €

Dijous, 29
Deu Sonets.
(Cicle de música antiga)
OtraDanza
Sala Cultural La Llotja
21.00 h - 5 €

Danses de la Mort
NSM Teatro
Rotonda Parc Municipal
21.00 h
Entrada lliure fins a completar l’aforament
Invitacions en taquilla Gran Teatre

Dissabte, 31
El perro del hortelano mutante
Cia. Emma Lobo
Centre Cultural Les Clarisses
Funcions: 18.00 h i 19.30 h
Entrada lliure fins a completar l’aforament
Invitacions en taquilla Gran Teatre
No te asuste mi nombre
Cia. María Parrato
Sala La Tramoia
18.00 h - 4 €
Reserva d’entrades: 96 663 54 54 /
tramoia\@tramoia.org
Viejo amigo Cicerón
Josep M. Pou
Gran Teatre
20.00 h - 22, 24 i 26 €

Entrades en la taquilla del Gran Teatre o Instanticket

El Festival Medieval dels Xiquets

Sala La Tramoia
No te asuste mi nombre
Cia. María Parrato

Del 27 al 31 d’octubre
Sala la Carreta
L’encanteri del Drac
Cia. La Carreta Teatro

Del 27 al 30 d’octubre

FESTIVAL PROVINCIAL D’ARTS ESCÈNIQUES
TARDOR 2020
Divendres, 30
L’encanteri del drac
Cia. La carreta Teatre
Sala La Carreta
18.30 h - 6.50 €
(Venda d’entrades en giglon.com)
Los Cuentos del Mathnawi. Jalal-uddin Rumi
Ferroviària Teatre
(Coproducció Festival)
Gran Teatre
20.00 h - 6 €
Dissabte, 31
Apocalipsis
Maracaibo Teatro
Rotonda del Parc Municipal
21.00 h
Entrada lliure fins a completar l’aforament
Invitacions en taquilla GranTeatre

Divendres, 23

Vigor Mortis
OtraDanza.
Gran Teatre.
21h - 5 €
Direcció artística: Asun Noales
Direcció escènica: Asun Noales
i Rulo Pardo
Direcció coreogràfica: Asun Noales,
en col·laboració amb Carlos Fernández
Intèrprets: Asun Noales i Carlos Fernández
Qui no s’ha preguntat alguna vegada si hi ha el més enllà? Qui no ha sentit mai un
fenomen paranormal, una presència estranya al seu voltant?
Vigor Mortis (Mort Viva) acostumem a escoltar. Entrem en els llocs arrasant-ho tot.
Ocupem els espais. Venim al món amb un impuls i ens transformem en energia fins
a la nostra mort, i encara que el cos ja no està l’energia perviu, perquè se sent.
En to de tragèdia còmica, Vigor Mortis parla de la despedida d’aquesta llar que ha
deixat de ser teua. D’Eixa calor que ha habitat les parets del dia a dia. Parla d’aquests
sons que emetem però hem deixat d’escoltar. I de l’hostilitat amb què s’entra en la
vida dels altres.

Los cuentos de juglara
La juglara: Amaya Ruiz
Una juglara? Potser existia tal cosa en l’Edat mitjana? Doncs clar que sí, què us
pensàveu? En aquells temps les dones també tenien moltes coses a dir, i les places
i els carrers dels pobles i de les viles estaven plens d’actrius, còmiques, trobadores,
dansarines, bufones, faranduleres, comediantes…
Elles sempre han estat ací, desplegant el seu talent i el seu amor pel teatre, contant
i cantant contes, llegendes, històries, rondalles, poemes i cançons per a entretindre
grans i menuts, fent-los riure i somiar.
Com la pesta de la Covid-19 desaconsella en aquests moments actuar en les places, Amaya Ruiz ens espera aquesta vegada en el Centre Cultural Les Clarisses, on
ens traslladarà a aquells temps remots en els quals la tradició oral era la principal
font d’entreteniment, aprenentatge i diversió.
Un espectacle ideal per a públic familiar.

Dissabte, 24
Amaya Ruiz.- MiClaudia Teatro
Centre Cultural Les Clarisses
Funcions: 11.30 h i 13.00 h
Entrada lliure fins a completar l’aforament
Invitacions en taquilla Gran Teatre

Dissabte, 24
Gran Teatre.
20.00 h - 10 €

FRASKITO
Fusió de músiques tradicionals: flamenc mediterrani i música popular valenciana
El nou treball de Francisco Rodríguez, “Fraskito”, és una festa. Una festa popular
en què comparteixen espai el flamenc mediterrani de Fraskito amb la música tradicional valenciana del mestre Tobal Rentero. Acompanyats de la palma, els cors i
el jaleo, la percussió i la corda, es crea l’agermanament entre dos cultures d’orígens
dispars però unides en el temps per la terra que les sosté i el mar del qual beuen.

FITXA ARTÍSTICA
Guitarra i veu… Francisco Rodríguez “Fraskito”
Bandúrria, llaüt i dolçaina…
Tobal Rentero
Percussió…. Antonio Prats “Pelao”
Violoncel i llaüt… Montse Vives
Cors, palma i jaleo… Mariano Santiago
Cors, palma i jaleo… Yoni de Remache

Diumenge, 25

Planctus Mariae
Coral Nihil Obstat
(Producció del Festival)
Basílica Santa Maria
18.00 h
Entrada lliure fins a completar l’aforament
Invitacions en taquilla Gran Teatre
Direcció musical: Rubén Pacheco
Direcció escènica: Juan Manuel Cuenca
Mestre de cant: José Antonio Cecilia
Escenografia: Wenceslao Pérez
Planctus Mariae és un drama litúrgic contingut en un llibre del segle XIV que es
conserva en la Catedral de Cividale del Friuli, xicoteta població del nord d’Itàlia que
durant l’Edat Mitjana conegué la seua etapa d’esplendor.
L’única font canònica de la presència de Maria davant la creu la trobem en l’evangeli
de Sant Joan (19, 25-27). El diàleg de Maria amb Sant Joan, el deixeble estimat,
Maria Magdalena i Maria, la dona de Cleofàs, és una història basada en llegendes
medievals i evangelis apòcrifs. Sabem que aquest drama se celebrava el Divendres
Sant, durant l’Adoració de la Creu.
En aquesta breu peça trobem trets, elements, usos i melodies que ens porten als
orígens del Misteri d’Elx i ajuden a un millor coneixement d’aquest. El Concili de
Trento aniquilaria aquest i molts drames més, i així queda la nostra Festa com a únic
testimoni d’una rica tradició litúrgica.

Diumenge, 25

Rey Lear
Atalaya Teatro.
Gran Teatre
20.00 h - 10 €

Dramatúrgia i direcció: Ricardo Iniesta
El Rey Lear d’Atalaya TNT aborda el que, segons molts estudiosos, constitueix el
text més aconseguit de Shakespeare, si bé durant segles estigué semiproscrit per la
seua dura crítica contra els poderosos, la qual cosa li imprimeix plena vigència en
els nostres dies.
Estem davant el Shakespeare amb major maduresa, però també amb major sensibilitat social i humanisme, d’una tremenda modernitat. Podria paréixer que les seues
paraules foren escrites per un filòsof revolucionari contemporani, però la seua forma
és de tal bellesa poètica que se situa en una altra dimensió que la resta del teatre
universal.
Despotisme, infàmia, arrogància i ceguera van deixant pas al llarg de l’obra a patetisme, grotesc, autodestrucció, passant pel despreniment i la fraternitat... i finalitzant
en l’heroïcitat, l’autenticitat, la dignitat, la tendresa.... i, en mig de tot això, la bogeria. Cap altre personatge de la història travessa un recorregut semblant, secundat per
uns altres protagonistes de l’obra.

Dilluns, 26

Conferència: “Crisis sociales y renacimientos
culturales en la Edad Media”
José Galiano Montesinos. Medievalista.
Centre Cultural Les Clarisses
19.00 h
Entrada lliure fins a completar l’aforament

La concepció general sobre l’Edat Mitjana continua sent la d’un temps fosc entre
l’esplendor de l’antiguitat i les revolucions artístiques i socials del Renaixement.
Pensar en el terme “medieval” és pensar en la guerra, la malaltia, la violència injustificada, l’explotació de la gent del camp, la Fe desbocada i, sobretot, una vida repleta
d’incertesa, brutícia i mort.
No obstant això, la societat medieval va saber traure lliçons i avanços després de moments de crisi que van marcar un abans i un després, i van aplanar el camí progressivament per a arribar al món modern a través de tres grans moments: el Renaixement
del segle X a les mans de l’Escola Palatina; el Renaixement i la crisi del poder del
segle XII; i la Pesta Negra i la nova societat baixmedieval del segle XIV i XV.

Dillun, 26

El mecenatge de Germana de Foix
(Cicle de música antiga)
Piacere dei Traversi.
Sala Cultural La Llotja
21.00 h - 5 €
Carmen Botella, soprano
Marisa Esparza, flauta travessera renaixentista
Laura Palomar, flauta travessera renaixentista
Silvia Rodríguez, flauta travessera renaixentista
Germana de Foix (Foix, França, 1488 – València, 1538) va ser regna consort d’Aragó i virreina de València. La seua intensa vida va estar marcada per tres matrimonis.
Amb Ferran el Catòlic va contraure núpcies amb 18 anys, després de la mort d’Isabel
la Catòlica. Al costat del seu segon espòs, Joan de Brandenburg-Ansbach, Germana
va exercir un important paper en les revoltes de les Germanies. Finalment, va ser
amb el seu últim espòs, Ferran d’Aragó, duc de Calàbria, amb qui va viure la que,
sens dubte, va ser la seua etapa de mecenatge cultural més esplendorosa, dins de
l’última etapa de l’anomenat “Segle d’or valencià”.
El present programa fa un recorregut històric per la vida de Germana, seguint un
fil narratiu que conta de manera amena, però amb rigor, els principals esdeveniments de la seua vida. S’hi inclouen peces dels principals cançoners i manuscrits
musicals vinculats a Germana i als diferents personatges que la van acompanyar
en la seua vida.

Dimarts, 27

Conferència: “Un davallament de la creu a Elx
en el segle XVIII”
Joan Castaño García
Gestor del Museu de La Festa
Centre Cultural Les Clarisses
19:00h
Entrada lliure fins a completar l’aforament
Es pretén donar a conéixer, a través dels escassos documents conservats, una representació del Davallament de la Creu que va tindre lloc a Elx, almenys entre 1725 i
1739, organitzada pel Venerable Orde Tercer als voltants de la seua capella, al costat
del convent franciscà de Sant Josep.
Les referències ens parlen d’una escenificació certament desenvolupada amb diferents escenaris, amb els personatges propis d’aquests passatges finals de la Passió de
Crist, vestuari i attrezzo, encara que no disposem de consueta o text literari.
Tots aquests elements, comparats amb els presents en cerimònies similars que encara
es conserven en diferents llocs de l’antiga Corona d’Aragó, ens permeten reconstruir
hipotèticament aquest «Davallament de la Creu» il·licità.
La conferència s’il·lustrarà amb un breu fragment musical d’una Passió cantada en
l’Elx del segle XVIII en temps de Quaresma.

Dimarts, 27

Pavana lachrimae
(Cicle de música antiga)
Anabel Sáez
Sala Cultural La Llotja
21.00 h - 5 €
Anabel Sáez, clau
La incomprensió de la mort, l’amor i les seues complicacions, les llàgrimes de desconsol, són part inevitable de la vida. En Pavana lachrimae revivim músiques del
Renaixement i es recrea en el seu context el lament, gènere artístic molt estés en el
segle XVI que pretenia plasmar en sons les emocions doloroses, i així aportar una
dimensió espiritual d’alleujament i pau.
Aquesta dimensió ens obri una finestra a l’enteniment del sofriment humà com a
part de la vida, ens convida a recrear-nos en la bellesa de l’expressió artística que
genera, i ens reconforta en compartir-la amb els nostres éssers estimats.
El repertori musical està seleccionat del valuós llegat de grans compositors del Renaixement europeu, com William Byrd, Orlando di Lasso, Josquin des Pres, Madalena Casulana i Juan del Encina, en un temps en què la música per a teclat arrelava
en les pràctiques contrapuntístiques, en la música de dansa i en la música vocal per
així establir els pilars del seu propi llenguatge.

Dimecres, 28

Conferència:
“Signos de vida: la ciudad de Ilš a Elig”
Anna Álvarez Fortes
Documentalista - Biblioteca Central Pere Ibarra.
Centre Cultural Les Clarisses
19.00 h
Entrada lliure fins a completar l’aforament
Als carrers i a les places de la ciutat actual encara queden traces dibuixades per la
manera de vida de les gents medievals.
Es tracta de signes de vida, xicotets senyals que ens acosten a les claus de l’urbs medieval: a la vila emmurallada en la qual els veïns gaudien de franquícies i llibertats
reconegudes per reis i senyors; a l’aigua, element fonamental de vida, de cultura i
d’estructuració del territori; a la malaltia i la devastació que, amb una insistència
intermitent, apareixien alterant profundament el transcurs de la vida; a la mort, per
fi, que trobava el seu consol en una religiositat que impregnava també el propi ritme
quotidià amb el so diari de les campanes.
La nostra xarrada pretén, mitjançant un acostament al patrimoni, recuperar tons,
expressions de vida, fregar una pell, encara que siga de pedra, o escoltar unes veus,
encara que siguen de paper.

Dimecres, 28

Ad Mortem Festinamus
(Cicle de música antiga)
Sala Cultural La Llotja
21.00 h - 5 €

La Danserye

Verónica Plata, veu
Fernando Pérez Valera, corneta, sacabutx, veu, flautes
Juan Alberto Pérez Valera, xeremia, corneta, samfoina, veu, flautes
Luis Alfonso Pérez Valera, sacabutx, veu, flautes
Luis Vives, percussió
La peça que dona títol al concert, Ad mortem festinamus, és la versió més antiga que
es coneix de la “Dansa de la mort” i es conserva en el manuscrit del Llibre Vermell de
Montserrat. En aquesta, la Mort va cridant a ballar diversos personatges, com el papa,
el bisbe, l’emperador, el sagristà, el llaurador, etc., al mateix temps que els recorda que
els gaudis mundans tenen la seua fi i que tots hauran de morir.
Així mateix, s’inclouen en el concert obres relacionades amb les peregrinacions compostel·lanes, d’una banda, les Cantigues de Santa Maria i, per un altre, el Codex Calixtinus, que conté la primera peça a tres veus de la història (Congaudeant catholici);
així com dues obres de Guillaume de Machaut, mestre francés que va sobreviure a la
primera onada de pesta negra, gràcies al compliment d’una quarantena.
Per a finalitzar, l’últim bloc del concert està dedicat a peces “paralitúrgiques” conservades en els Cançoners de Palacio, Colombina i Segòvia, tres dels documents musicals
de finals del segle XV i principis del XVI que constitueixen una trilogia mestra de la
incipient música renaixentista.

Dijous, 29

Deu Sonets
(Cicle de música antiga)
OtraDanza
Sala Cultural La Llotja
21.00 h - 5 €
Direcció artística: Asun Noales
Coreografia: Asun Noales en col·laboració amb Sebastián Rowinsky
Intèrprets: Asun Noales i Sebastián Rowinsky
Música: Juan Sebastian Bach interpretada per Antonio Ballester al violoncel.
Veu en ‘off’: Manolo Antón Tonda
Deu sonets és una intervenció ballada interpretada per dos ballarins i un músic al
voltant dels sonets de Garcilaso de la Vega.
Per a Garcilaso, uns dels seus temes preferits són els sentiments d’absència, el conflicte entre raó i passió, el pas del temps i el cant d’una naturalesa idíl·lica que serveix
de contrast als adolorits sentiments del poeta. Creu en un reremon que no és el
religiós cristià, sinó el pagà.
Els sonets que hem triat són sonets grans, profunds, eterns, humans i divins. És
un exercici arriscat buscar-li el moviment al poeta, i ho hem trobat, a través de deu
“Garcilasos”, deu paisatges i escenes ballades, juntament amb les seues paraules en
veu en ‘off’ i les composicions de Juan Sebastián Bach.

Divendres, 30

Danses de la Mort
NSM Teatro.
Rotonda Parc Municipal
21.00 h
Entrada lliure fins a completar l’aforament
Invitacions en taquilla Gran Teatre

Direcció: Marcial Góngora
Entre el record medieval i la nova poesia que preludia el Renaixement, es desenvolupa amb peculiars característiques el tema de la mort, i molts són els poetes que
la invoquen. A vegades, serà motiu de meditació, unes altres, de sentiment elegíac,
evocació religiosa o contrapunt de la vida cortesana: moments de desengany, motiu
de torbació.
Les danses macabres es fonen amb el teatre, el sermó, la pintura, la poesia i la cerimònia. Els morts desfilen amb el seu festeig de nobles i plebeus, cavallers i prelats,
recordant la vanitat de la vida terrestre i la seua sempiterna presència.
La mort a tots crida; la seua macabra igualtat anivella els estaments. En les Danses
està implícita una manifestació de protesta social contra la injusta organització; és
un alleujament, un consol últim de l’home; diversió i cert sentit moral en l’acte final
de la comèdia de la vida. El seu missatge continua sent perfectament actual.
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El perro del hortelano mutante
Cia. Emma Lobo.
Centre Cultural Les Clarisses
Funcions: 18.00 h i 19.30 h
Entrada lliure fins a completar l’aforament
Invitacions en taquilla Gran Teatre
Intèrpret: Emma Lobo
Direcció: Magda Labarga
Dramatúrgia: Quico Cadaval
Il·luminació: Juanjo Llorens
Vestuari: Pascual Peris
Música: Luisaker/ Under producciones
L’amor s’assembla als diners en dues coses: que com menys se’n té, més se’n parla, i que
no dona la felicitat. Per aquestes característiques, és el Barroc el millor instrument per a
caçar l’Amor, per a examinar-lo i entendre’l, perquè tenen en comú que són coses fugitives, lleus, vanes, encegadores, enganyoses i brillants.
Tal vegada, hi haurà qui negue que és interessant l’assumpte de l’amor i els sospirs. Que
no importa gens el foc gelat i el gel ardent, el silenci sonor i el whatsapp emmudit, i tota
la banda d’oxímorons que ens fan saltar en sístoles i diàstoles els cors...
Per al públic que pels seus anys els toca l’edat de l’adolescència, i per a aquell que prolonga la joventut del cor fins a la tercera edat, per a qui, en definitiva, tinga el foc que
no crema abrasint-li el pit i tema endinsar-se pels enganyosos verals del Barroc els hem
procurat una guia d’excepció: Emma Lobo.
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No te asuste mi nombre
Cia. María Parrato
Sala La Tramoia.
18.00 h. - 4€
Reserva d’entrades: 96 663 54 54 / tramoia@tramoia.org
Adaptació d’un conte de la nostra cultura tradicional en el qual s’inclouen poemes d’Espronceda, Lorca, Eduardo Galeano i Heràclit d’Éfeso.
Direcció: Mauricio Zabaleta
Manipulació i actuació: Nuria Aguado, María José Frías
Il·luminació: Marino Zabaleta
Fotografia i disseny gràfic: Chema Castelló
Tècnic d’il·luminació i so: M. Zabaleta
En una nit, una bella dona ens mostrarà que la mort és necessària perquè continue la vida.
I ens farà veure la bellesa del fet que els cicles culminen.
Sens dubte, aquesta nit la mort vindrà. Ha arribat el moment de la separació definitiva
d’una dona i son fill, Andrés. Però el que és desconegut, espanta i Andrés no permetrà que
s’emporten sa mare sense més, lluitarà, pensarà que ha vençut però... res torna a ser com
abans; aquesta nit la vida es burla d’ell i es converteix en una cosa insuportable.
Andrés comprendrà que només ha comés una estupidesa i que també hi ha un moment
per a la mort.
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Viejo amigo Cicerón
Jossep M. Pou
Gran Teatre
20.00 h - 22, 24 i 26 €
Teatre Romea i Festival Internacional de Teatre Clàssic de Mèrida
Autor: Ernesto Caballero
Director: Mario Gas
Intèrprets: Josep M. Pou – Ciceró
Bernat Quintana - Tiró
Miranda Gas - Túlia
“Preterita mutare non possumus, sed futura providere debemus”.
“No podem canviar el passat, però hem de preveure el futur”.
Mirar cap al passat per a entendre el present. Amb aquesta premissa, Ernesto Caballero ens convida a reflexionar sobre ètica, moral, justícia i convivència, guiats pel
cèlebre orador Ciceró. Una de les figures fonamentals de la política i el pensament
de l’antiga Roma, que mantingué la coherència de les seues conviccions polítiques
inclús en les circumstàncies més adverses.
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L’encanteri del drac
Cia. La Carreta Teatre
Sala La Carreta
18.30 h - 6.50 €
(Venda d’entrades en giglon.com)
Text original: Antonio Amorós
Adaptació i dramatúrgia: Juan León, Francisco Guirado
Escenografia: Wenceslao Pérez
Titelles, vestuari i attrezzo: Manoli Montalvo
Il·luminació: Nazario González
Joglars: Joan Fabrellas, Wenceslao Pérez
Els joglars protagonistes de la nostra obra ens contaran i cantaran la Llegenda del
Drac del Palmerar.
La ciutat medieval d’Elx, una vila emmurallada, està en greu perill. Un vell drac que
viu al palmerar que la circumda està molt enfadat perquè els plans d’expansió de la
vila fora de les muralles comprén 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 encanteri, convertir-los en l’esperit de les palmeres i protegir així el seu
regne natural. Solament un heroi podrà véncer el drac i acabar amb l’amenaça,
però haurà de triar entre usar la força de l’espasa o el missatge que guarda un
enigmàtic pergamí.
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Los Cuentos del Mathnawi. Jalal-uddin Rumi
Ferroviària Teatre
(Coproducció Festival)
Gran Teatre
20.00h - 10 €
Intèrpret: Eloísa Azorín
Música: Silvia Márquez Chulilla
Direcció: Paco Maciá
Audiovisuals: Joaquín Clares
Escenografia i vestuari: Cia. Ferroviària
Personalment, he seguit des de fa temps les ensenyances de mestres sufís clàssics (Ibn
Arabí, Nasrudin, Rumi) i contemporanis (Irina Tweedie). Per a mi és una alegria i
una satisfacció poder difondre les ensenyances de Rumi i descobrir a través del joc
escènic el seu llegat didàctic.
Ha sigut difícil triar d’entre tots els contes continguts en el Mathnawi una selecció
que poguera posar-se en escena en l’espai temporal d’una representació. De la lectura de tots aquests, hem seleccionat aquells que representen d’una manera esbiaixada
però clara algunes de les ensenyances i el coneixement de l’ésser humà que ens ha
llegat Rumi en aquest excepcional poemari.
Ens interessen els contes perquè són ensenyances vives transmeses de pares a fills i
que d’una manera senzilla i comprensible per a tot el món transmeten valors i reflexions profundament humanes.

Dissabte, 31

Apocalipsis
Maracaibo Teatro
Rotonda del Parc Municipal
21:00 h
Entrada lliure fins a completar l’aforament
Invitacions en taquilla Gran Teatre
Maracaibo Teatro proposa una al·legoria escènica en clau de teatre visual sobre
l’Apocalipsi de Sant Joan, també conegut com El llibre de les Revelacions. És l’escrit
més ric en símbols foscos i fantàstics de tota la Bíblia. Està replet de referències místiques, profètiques. Poblat per criatures alades i salvatges, els quatre cavalls, plagues
de llagostes i bèsties de set caps.
L’Apocalipsi ha sigut llegit durant milers d’anys com un codi que pot revelar els
secrets de la història i la fi del món. És per això que té un especial interés en aquests
difícils moments que travessa la humanitat a causa de la pandèmia i ens convida a
reflexionar sobre el valor de la vida i la mort, les tenebres de l’obscurantisme i la llum
de la cultura i l’art.
Teatre de carrer, dansa, pantomima, arts plàstiques, teatre físic… Una sorprenent
fusió de la part medieval i la contemporània, la part religiosa i la pagana.

Alcalde: Carlos González Serna
Regidora de Cultura i Joventut: Marga Antón Bonete
Directora econòmica: Montse González
Coordinador del Festival: Juán León Fabrellas
Programador: Julián Sáez Pérez
Caps tècnics: Miguel Ángel Amorós Parreño
David Donis Martínez
Disseny gràfic: Antonio Mora
Adaptació gràfica i maquetació: Javier Cebrián
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