DEL 23 D’OCTUBRE
A L’1 DE NOVEMBRE 2021

XXVI EDICIÓ

Saluda alcalde
XXVI edició Festival Medieval d’Elx
Són ja vint-i-sis les edicions del Festival Medieval d’Elx, que aquest any tan
especial ve de nou a la nostra trobada, a
l’empara de les representacions extraordinàries del Misteri que, afortunadament, tornen a omplir de nou Elx
de respecte cap a la nostra tradició i la
nostra història.

de festa per als il·licitans i il·licitanes,
també per als molts visitants que acudeixen a gaudir dels espectacles culturals i teatrals, de l’ambient al carrer i del
passeig per una ciutat que respira un aire
molt especial en aquests dies de retrobament amb la cultura en la seua essència
més pura.

El Festival és tota una fita en el cicle
anual, una ocasió única per al retrobament amb la nostra memòria col·lectiva,
i un acostament a la cultura que hem
d’aprofitar i gaudir… Li donem la benvinguda amb una particular esperança
i il·lusió col·lectives, ja que el Festival
suma enguany, en el seu espectacle
d’inauguració, una cercavila pel centre
històric, la qual cosa sens dubte és tot
un símbol de la situació de normalitat a
la qual estem abocant-nos després de la
crisi sanitària viscuda.

Com cada any, estem convocats a participar activament en aquesta edició del
Festival Medieval, assistint als espectacles, tant en les diferents sales com al
carrer, vivint el festival de la forma més
àmplia. Amb la vostra implicació viu el
Festival Medieval d’Elx, que es converteix així en un gran homenatge al valor
de la cultura com a element de transformació col·lectiu i social. Gaudim-lo.

Des del seu inici l’any 1990, aquest festival no ha deixat de mirar cap avant, i en
aquest 2021 tornem a respirar l’ambient

Carlos González Serna, alcalde d’Elx

Una mirada optimista cap al futur
Aquest no és un any més per al Festival
Medieval d’Elx. En la nostra edició número XXVI ressorgim amb la il·lusió i l’alegria de deixar arrere temps complicats, i
apostem per una mirada optimista cap al
futur, per a salvar, de la millor forma possible, la incertesa que encara ens envolta.
El Festival Medieval gira, com sempre, al
voltant del nostre més preuat tresor, el
Misteri d’Elx. Enguany es compleixen 20
anys des del seu reconeixement per part
de la Unesco com a Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat. La nostra obra
sacrolírica que s’ha representat sense
interrupció a la nostra ciutat des del segle
XV, gràcies a l’enorme implicació de tot el
poble il·licità.
La cartellera d’enguany combina una gran
varietat d’espectacles de música i teatre
per a tots els públics, envoltant la ciutat
sencera amb sons i representacions de
temps antics, músiques vocals i de corda,
espectacles religiosos o cortesans, cercaviles o acrobàcies… Tots aquests sonaran
durant més d’una setmana omplint de
festa tots els seus racons.

Amb l’excel·lent qualitat de la programació que us presentem enguany, el nostre
propòsit des de la Regidoria de Cultura ha
sigut crear un festival que faça honor al
missatge positiu i esperançador que pot
llegir-se en el lema del cartell:
Laetentur caeli et exultet terra (Que els cels
s’alegren i la terra exulte).
Per això, us convidem a participar en aquest
ressorgir de l’alegria com a sentiment per a
acabar d’eixir dels moments foscos.
No hem d’oblidar l’important paper que
ha tingut la cultura durant tota aquesta
època tan turbulenta, ja que aquesta ens
ha servit de suport, inspiració i consol
quan milions de persones de tot el món
estàvem totalment aïllades.
L’art ens va fer sentir connectats i ens va
aportar esperança.
Ara, i amb aquest esperit positiu, només
ens queda unir els nostres somriures i
gaudir d’aquest prestigiós festival.
Marga Antón Bonete,
regidora de Cultura i Joventut

Pr ogramació
Dissabte, 23 d’octubre
Espectacle d’Inauguració
DON CARNAL Y DOÑA CUARESMA
NSM Teatro
Recorregut pels carrers del centre
de la ciutat. 12.00 hores
ENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO,
de Rojas Zorrilla
Verbo Producciones
Gran Teatre. 20.00 hores
Preu: 10 euros*

Diumenge, 24 d’octubre

ADIÓS DUEÑO MÍO O LA
TRAICIÓN DE LA AMISTAD,
de María de Zayas
Olympia Metropolitana
Gran Teatre. 19.00 hores
Preu: 10 euros*

Divendres, 29 d’octubre

INSTRUMENTS PER A LLOAR
SANTA MARIA
VIII Centenari del naixement
d’Alfons X el Savi
Ensemble Alfonsí – Jota Martínez
Gran Teatre. 20.00 hores
Preu: 10 euros*

Dissabte, 30 d’octubre

¡GAUDEAMUS!
Adaptació lliure del Licenciado
Vidriera
La Chana Teatro
Sala Tramoia. 19.00 hores
Preu: 4 euros*
ANDANZAS Y ENTREMESES DE
JUAN RANA
Ron Lalá - CNTC
Gran Teatre. 20.00 hores
Preu: 10 euros*

Dimecres, 27 d’octubre

DE SARAO CON LA CHACONA.
FRÓTOLAS, ENSALADAS Y
MADRIGALES
Cor de Cambra d’Elx
Gran Teatre. 20.00 hores
Preu: 5 euros*

Diumenge, 31 d’octubre

Dijous, 28 d’octubre
EL BUSCÓN,
de Francisco de Quevedo
Albacity Corporation
Gran Teatre. 20.00 hores
Preu: 5 euros*
*Totes les entrades de la programació del
Festival es poden comprar en la taquilla del
Gran Teatre o instanticket .

A més...
Divendres, 22 d’octubre

Del 27 al 29 d’octubre

DEL 23 D’OCTUBRE
A L’1 DE NOVEMBRE 2021

V Congrés Internacional Patrimoni
Cultural Immaterial de la
Humanitat d’Espanya
REPTES FUTURS EN LA CONSERVACIÓ
DEL PATRIMONI CULTURAL
IMMATERIAL
Càtedra Misteri d’Elx de la Universitat
Miguel Hernández
Centre de Congressos ‘Ciutat d’Elx’ de
9.00 a 14.30 i de 17.00 a 20.30 hores

Dies 29, 30, 31 d’octubre
i 1 de novembre de 2021
REPRESENTACIONS DEL MISTERI D’ELX
Capella i Escolania del Misteri
Basílica de Santa Maria

Dies 29 i 30 d’octubre

Assajos generals a les 22.00 hores
Entrades a la venda en la Casa de La Festa
i instanticket

Dia 31 d’octubre

Assajos generals a les 18.00 hores
Entrades a la venda en la Casa de La
Festa i instanticket

Dia 1 de novembre

1a part: La Vespra – 10.00 hores
2a part: La Festa – 17.00 hores
Entrada amb invitació

festivalmedieval.com

Divendres, 22 d’octubre
PRESENTACIÓ DE LA REVISTA
FESTA D’ELX
Espai Hernandià

Festa
d’Elx

18.00 h
Entrada lliure fins a completar
l’aforament. Les invitacions
s’arreplegaran una hora abans en
la porta del recinte.

La revista Festa d’Elx és una
publicació creada per a recollir les
diferents opinions sobre el drama
sacre il·licità. Hi participen tots els
anys importants firmes del món de la
cultura amb l’objectiu de divulgar els
valors i incentivar la investigació del
Misteri d’Elx.
Fou fundada en 1942 amb el nom
Festa d’Elig i té més de set dècades de
trajectòria, fet que la converteix en la
més longeva del panorama local.

Don
carnal
y Doña
Cuaresma
El carnaval és la celebració popular en
la qual predominen els excessos i els
plaers en el moment previ a consagrarse un a les virtuts, a l’austeritat, a
l’ascetisme que imposa la quaresma
cristiana. Carnaval i Quaresma són
oposats, i a la vegada complementaris.
I aquest contrast, aquests oposats,
estan ben marcats.
Abans de ser aquesta “antesala” de la
quaresma, el carnaval fou una festa
independent d’aquesta. Però prompte es
comença a veure’l associat a la tradició
cristiana. Don Carnal, home mundà i
amant dels plaers, és desafiat per doña
Quaresma a mantenir una batalla.
Després d’un dia de batalla, ambdós
contrincants decideixen retirar-se
a les seues tendes per a descansar.

Dissabte, 23 d’octubre
Espectacle d’Inauguració
DON CARNAL Y DOÑA CUARESMA
NSM (No Somos Monstruos Teatro)
Carrers del centre de la ciutat
12.00 h
Doña Quaresma fa pres el seu enemic
i guanya així la batalla. Des del primer
dia del seu venciment, el golafre de
don Carnal és obligat a confessar-se i
a fer penitència de dejú i abstinència.
Mentre doña Quaresma celebra els
actes requerits durant el període previ
a la Setmana Santa.
Després dels quaranta dies (la
quaresma), don Carnal comença a estar
penedit de la seua anterior forma de
vida i torna als antics costums per a
celebrar la seua tornada amb burles,
xanxes i cants. Don Carnal, juntament
amb els seus companys, es passegen
per la ciutat sobre un carro musical que
representa la seua victòria.

Dissabte, 23 d’octubre
ENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO
Verbo Producciones
Gran Teatre d’Elx
20.00 h

Personatges i actors:
Cabellera — Arturo Querejeta
Don Lucas — José Ramón Iglesias
Doña Isabel — Isabel Rodes
Don Luis — Francisco Rojas
Don Pedro — Rafael Ortiz
Don Antonio — José Vicente Ramos
Andrea — Elena Rayos
Doña Alfonsa — Antonio de Cos
Carranza — Manuel Pico
Direcció: Eduardo Vasco

Entre
bobos
anda el
juego
Entre bobos anda el juego, de Francisco
de Rojas Zorrilla, és una comèdia
excessiva, que frega la farsa, però en la
qual podem apreciar moments plens de
poesia. Els seus personatges són de carn
i ossos i, a pesar de totes les vicissituds
per les quals passen, tracten de nadar
contra el corrent tradicional que imposa
la societat d’aquesta època.
Doña Isabel està disposada a rebel·larse davant el destí dibuixat pel seu
pare i pel seu pretendent, un potentat
que es creu amb el dret a prendre en
matrimoni aquesta dama només pel fet
de posseir una fortuna. La peça és un
cant a la llibertat i atresora moments
de reivindicació de la figura femenina,
molt lligats a la lluita que encara en
aquests temps lliura la dona.

Adiós
dueño mío o
la traición de
la amistad
“El sexe és un llenguatge que ens
comunica, pel qual ens expressem
i acostem a un dels plaers més
desconeguts i fascinants que ens dona la
vida. Un joc plaent i ple si hi ha llibertat i
no implica submissió de cap de les dues
parts. Socialment acceptat per i per a
l’home. Rebutjat si aquest comportament
el practica la dona. María de Zayas va
alertar d’aquesta incidència fa 400 anys
i va barallar ferma, amb intel·ligència,
amb humor i amb el convenciment que
arribaríem a entendre que el sexe lliure
no va de la mà dels sagrats vots del
compromís. Les seues narracions van ser
prohibides per a la seua reedició per la
Inquisició i van ser copiades i transmeses
de mà en mà en els segles XVII i XVIII
clandestinament, sobretot per dones.
Aquest és el nostre homenatge”.
Magüi Mira

Diumenge, 24 d’octubre
ADIÓS DUEÑO MÍO O LA
TRAICIÓN DE LA AMISTAD
de María de Zayas
Olympia Metropolitana
Gran Teatre d’Elx
19.00 h
Intèrprets:
Laura / Gerardo — Marta Calabuig
Marcia — Pilu Fontán
Fenisa — Rosana Martínez
Belisa / Liseo — Laura Valero
Lucía / Don Juan — Silvia Valero

Direcció: Magüi Mira

Dimecres, 27 d’octubre
SARAO CON LA CHACONA:
FRÓTOLAS, ENSALADAS Y
MADRIGALES
Cor de Cambra d’Elx
Gran Teatre d’Elx

De sarao
con la
chacona

20.00 h
Veus:
Cor de Cambra d’Elx
Guitarra i viola de mà:
Miguel García Ferrer
Percussió:
Carlos Carrión Martínez
Direcció musical i teclat:
Inmaculada Dolón Llor
Direcció artística:
Juan Manuel Cuenca
Ajudant de direcció:
Sonia Sierra

El Cor de Cambra d’Elx, una de les
agrupacions corals més prestigioses
de la nostra ciutat, compleix el seu
25 aniversari en els escenaris. Amb
aquest motiu, i per encàrrec del Festival
Medieval d’Elx, ha preparat un concert
tan especial que, en realitat, es tracta
d’una festa, amb recepció i benvinguda,
amb menjar, brindis i ball. La selecció
d’obres medievals i renaixentistes és un
recorregut musical per algunes de les
peces més representatives d’aquestes
èpoques com “Pastime with good
company”, del rei Enric VIII, “Ya tocan
los atabales”, de Joan Brudieu, “Corten
espadas afiladas”, del Cançoner de
Medinaceli o “Un Sarao de la Chacona”,
de Juan Arañés, que ha servit d’inspiració
per al nom d’aquest concert, entre moltes
altres. Una original posada en escena i
una acurada selecció de peces que, a més,
comptarà amb l’acompanyament musical
d’alguns instruments de l’època.

El Buscón

Dijous, 28 d’octubre
EL BUSCÓN,
de Quevedo
Albacity Corporation
Gran Teatre d’Elx
20.00 h

La vida del Buscón o Historia de la vida
del Buscón, llamado don Pablos; ejemplo
de vagamundos y espejo de tacaños
és una novel·la picaresca escrita per
Francisco de Quevedo. Un actor entra
per casualitat en unes golfes plenes
d’objectes teatrals ja en desús i es
produeix la màgia de la representació.
Un simple llibre antic és una excusa
perfecta per a jugar a ser allò que no
eres. En aquest cas, el Buscón, però
podria ser un altre, qualsevol motiu és
bo per a entretenir un públic que vol
que li conten històries. El Buscón no és
més que això, un personatge que busca.
O més bé que es busca a si mateix. Com
bé diu l’autor “nunca mejora su estado
quien muda solamente de lugar, y no de
vida y costumbres”.

Interpretació:
Antonio Campos
Adaptació i Direcció:
Juanma Cifuentes

Instruments per a
lloar Santa Maria
Divendres, 29 d’octubre
INSTRUMENTS PER A
LLOAR SANTA MARIA. VIII
CENTENARI DEL NAIXEMENT
D’ALFONS X EL SAVI
d’Ensemble Alfonsí –
Jota Martínez
Gran Teatre d’Elx
20.00 h

En aquest programa, el consort de
Jota Martínez, utilitza únicament i
exclusivament instruments musicals
representats en les miniatures dels
còdexs alfonsins. Són un total de 60
peces que podem trobar en la totalitat
de la seua obra. Les reproduccions
d’aquests instruments han sigut fetes
pels més prestigiosos lutiers, violers i
artesans europeus.

Ha sigut molt important l’estudi
organològic de l’autor i dels artesans
per a aconseguir que tots aquests
instruments puguen ser usats en
grup. Abans i després del concert, els
aficionats estan convidats a veure els
instruments a prop i resoldre tots els
seus dubtes.
Totes les obres musicals que
s’interpreten en el concert formen part
del còdex T.I.1 d’El Escorial, per ser
aquest el més precís en la seua escriptura
i el més complet. En el programa incloem
algunes “cantigues” que narren fets
relacionats amb la població on realitzem
el concert o prop d’aquesta, així com
algunes “cantigues de lloança” i
“cantigues” en les quals es fa referència
a personatges de les tres cultures.

V Congrés
Internacional
Patrimoni Cultural
Immaterial de la
Humanitat d’Espanya
Objectius:
Analitzar la situació actual i reptes
futurs per afrontar de les manifestacions
del Patrimoni Cultural Immaterial a
escala nacional incloses en la Llista
Representativa del PCI i Registre de Bones
Pràctiques de la UNESCO.
Establir un espai de reflexió i cooperació,
amb la finalitat de reforçar la relació i
participació entre els agents portadors i
responsables de la salvaguarda del PCI i
les distintes administracions i organismes
implicats en aquesta.

Del 27 al 29 d’octubre
V CONGRÉS INTERNACIONAL
PATRIMONI CULTURAL
IMMATERIAL DE LA HUMANITAT
D’ESPANYA. “PERSPECTIVES
ACTUALS I REPTES FUTURS
EN LA CONSERVACIÓ DEL
PATRIMONI CULTURAL
IMMATERIAL”
Càtedra del Misteri d’Elx de la
Universitat Miguel Hernández
De 9.00 a 14.30 i de
17.00 a 20.30 hores
Inscripció gratuïta

Afavorir la difusió, la sensibilització social
i l’educació patrimonial del PCI, com a
mesura de salvaguarda.
Contribuir a promoure el coneixement,
la transmissió i la investigació científica
del PCI en general i del Misteri d’Elx en
particular, mostrant la seua evolució i
situació actual després de dues dècades de
la seua declaració per la UNESCO.
Donar cabuda a diferents projectes i accions
de salvaguarda que s’estiguen desenvolupant
en l’actualitat al voltant del PCI.

Aquest cinqué congrés té per títol
“Perspectives actuals i reptes futurs en
la conservació del Patrimoni Cultural
Immaterial”. Hi participaran especialistes
de diversos àmbits implicats en la
conservació del PCI, així com els mateixos
agents portadors responsables de la seua
transmissió i salvaguarda.

REPRESENTACIÓ
MISTERI D’ELX
Intèrprets:
Capella i Escolania del Misteri

Misteri
d’Elx

Lloc:
Basílica de Santa Maria
Dies 29 i 30 d’octubre:
Assajos generals a les 22.00 hores
(amb entrada).
Dia 31 d’octubre:
Assaig general a les 18.00 hores
(amb entrada).
Dia 1 de novembre:
1a part: La Vespra – 10.00 hores
2a part: La Festa – 17.00 hores
Tots els públics.
Entrada amb invitació.

El Misteri d’Elx és un drama musical
cantat sobre la mort, l’assumpció i
la coronació de la Mare de Déu. S’ha
representat anualment des del segle
XV en la Basílica de Santa Maria i en
els carrers d’Elx. És un testimoni viu
del teatre religiós europeu medieval i
de la devoció a la Mare de Déu. És una
representació teatral completament
cantada que consta de dos actes
interpretats el 14 i el 15 d’agost que
descriuen la mort i la coronació de
la Mare de Déu a través d’una sèrie
d’escenes i situacions.
El text està en valencià, amb algunes
parts en llatí.
La representació compta amb dos
plans: l’escena horitzontal “terrestre”
i l’escena vertical “celeste”, una cosa
molt característica del teatre medieval.

¡Gaude
amus!

Dissabte, 30 d’octubre
¡GAUDEAMUS!
La Chana
Sala La Tramoia
18.00 h
Col·laboració de l’Associació de Teatre Escolar
Del 26 al 29 d’octubre a les 10.30 hores funcions
concertades amb centres escolars

Basada en El Licenciado Vidriera, de
Miguel de Cervantes. En aquesta ocasió,
La Chana Teatro proposa una adaptació
lliure d’aquesta Novel·la Exemplar..
Els desitjos d’un jove pobre de ferse famós pels seus coneixements per
a eixir de la misèria centren aquest
divertit, sucós i original espectacle de
teatre d’objectes.
La màgia del teatre d’objectes, carregat
de metàfores i xicotets miracles,
juntament amb la qualitat d’un text
amb to cervantí i vigència atemporal,
fan de ¡Gaudeamus! un espectacle
saborós, dinàmic, hilarant i profund
en el qual el joc objectual amplia i
enriqueix la qualitat del relat.

Autor, director i intèrpret: Jaime Santos
Música: Pep Pascual
Disseny d’Il·luminació: María Lesmes
Llum i so directe: Marta Iglesias
Attrezzo: Aurea Pérez
Escenografia: Jaime Santos

Dissabte, 30 d’octubre
ANDANZAS Y ENTREMESES
DE JUAN RANA,
de Ron Lalá - CNTC
Gran Teatre d’Elx
20.00 h

Intèrpretes:
Inquisidor / amic / Matalotodo / galiot /
Velázquez / pintor / cavaller / Calderón /
comediant:
Juan Cañas
Inquisidor / Bernarda / comissari / agutzil /
comediant / musa / soldat / dimoni:
Daniel Rovalher
Inquisidor / Juan Rana:
Miguel Magdalena
Inquisidor general / vellet:
Íñigo Echevarría
Botxí / sagristà / escrivà / galiot / comissari /
criada / cortesà / acotador /
deessa Fama / dimoni:
Fran García
Direcció: Yayo Cáceres

Andanzas y
entremeses
de Juan
Rana
La Inquisició es reuneix per a un judici
secret que pot canviar el curs de la
història. L’acusat: el comediant Cosme
Pérez, Juan Rana, el comediant més
cèlebre del Segle d’Or. El delicte: fer riure
el públic de diverses generacions amb el
seu humor irreverent i burlesc on tota la
societat queda retratada. Les proves: una
selecció d’entremesos dels més grans
autors de l’època (Calderón, Moreto i
Quiñones de Benavente, entre d’altres)
que tingueren com a protagonista el
genial actor. Les acusacions: blasfèmia,
desacatament, irreverència, provocació,
esperit crític, heretgia… Possible
condemna: la foguera.
Juan Rana: una festa de peces breus
amb música en directe, una reflexió
sobre els límits de l’humor i un
homenatge a una figura essencial del
teatre clàssic espanyol.

Nise
Fortes pressions polítiques espenten
el rei Alonso de Portugal —l’històric
rei Affonso— a decretar l’execució
d’Inés de Castro, casada secretament
amb son fill, l’infant Pedro. Tres
cortesans duen a terme l’assassinat
legal. Pedro, en conéixer la notícia,
acaba per perdre temporalment el
seny, per a, una vegada recuperat,
fer la guerra a son pare. Els assassins
fugen a Castella.
Mort el rei Alonso, Pedro puja al tron
de Portugal. Després de ser proclamat
rei a Coïmbra, desenterra el cadàver
d’Inés, es casa públicament amb ella i
li cenyeix la corona reial.
L’extradició dels antics assassins,
entregats pel rei de Castella al seu
homònim portugués, fa que dos dels
responsables directes de la mort
d’Inés siguen ajusticiats davant els
ulls de l’espectador.

Diumenge, 31 d’octubre
NISE. LA TRAGEDIA DE INÉS
DE CASTRO, DE JERÓNIMO
BERMÚDEZ
Nao d’Amores
Gran Teatre d’Elx
19.00 h
Intèrprets:
José Luis Alcobendas
Javier Carramiñana
Alba Fresno
José Hernández Pastor
Natalia Huarte
Irene Serrano
Eduardo Mayo
Alejandro Saá
Ernesto Arias
Isabel Zamora
Dramatúrgia i Direcció: Ana Zamora
Direcció musical: Alicia Lázaro

Diumenge, 31 d’octubre
Espectacle de Clausura
SATURNALES,
de Maracaibo Teatro
Hort de Baix
(Parc Municipal)
12.00 h
Entrada lliure fins a completar
l’aforament. Invitacions en taquilla
Gran Teatre

Saturnales
Espectacle de teatre de carrer itinerant
amb caràcter visual i festiu que recrea
aquesta important festivitat romana
en honor de Saturn, antiquíssim déu de
l’agricultura, que regnà sobre el món en
un temps remot en el qual tots els homes
eren iguals; no hi havia diferències socials
i tots compartien els fruits de la terra.
Les saturnals eren festes dedicades al
desenfrenament, la diversió i inclús la
bogeria. Eren catàrtiques, un continu
festeig, i un ambient de carnaval en
el qual es produïa una relaxació de les
normes socials.
En aquest espectacle s’usa la fusió de
diferents arts escèniques: teatre, dansa,
pantomima…, tot això combinat amb la
música i les arts plàstiques a través de
grans estructures rodants que donen
opulència, màgia i color a aquesta
proposta teatral.
Una representació pensada per al
gaudi, doncs, com deien els romans;
aprofitem l’ocasió, ja que “no sempre
seran saturnals”.

Equip del festival
Alcalde:
Carlos González Serna
Regidora de Cultura i Joventut:
Marga Antón Bonete
Caps tècnics:
Miguel Ángel Amorós Parreño / David Donis Martínez
Disseny gràfic:
TARSA / José Cuerda

Organitza

Col·labora

