XXVII edició
Festival Medieval d’Elx

“R

esurgere, la vuelta a la vida”. El lema
del Festival Medieval 2022 resumeix totes les
sensacions que els il·licitans i les il·licitanes
hem hagut de reprimir durant dos anys a causa
de les restriccions sanitàries, que ens impedien
gaudir plenament d’aquesta esperada cita amb
la cultura i amb la tradició.
Volíem que els espectacles tornaren als carrers,
als espais culturals d’Elx, anhelàvem retrobar-nos amb l’alegria del Mercat medieval, que
li confereix aquesta màgia especial als espais i
monuments que es troben al voltant de la Basílica de Santa Maria, la seu del Misteri que,
amb caràcter extraordinari, torna a omplir la
nostra tardor de cultura, tradició i esperit de
celebració col·lectiva.
“Resurgere”… I de quina manera! Quinze
companyies nacionals i internacionals de gran
nivell s’han encarregat del fet que el festival
ocupe els carrers i places de la ciutat, també
els espais culturals com claustres i teatres, per
a aconseguir que la música, la dansa, el teatre
i una infinitat d’activitats dirigides a tots els
públics siguen les vertaderes protagonistes de
dues setmanes úniques, en les quals la cultura

aluda
Alcalde
i l’evocació medieval mostraran la seua força i
capacitat transformadora en la nostra ciutat.
El Festival Medieval d’Elx, ja en la seua
vint-i-setena edició, ha recorregut un camí
fructífer des de 1990 i hui es mostra com un
element imprescindible per al progrés cultural,
per a la invitació a la reflexió, per a la potenciació del talent i de la creació… Estic segur
que les propostes d’aquesta edició cridaran, i
molt, l’atenció dels il·licitans i de les il·licitanes, que podran gaudir d’una proposta única,
original, rica en il·lusió i en imaginació perquè
col·lectivament puguem ressorgir i donar la
benvinguda a les llums, a la brillantor, a l’alegria, de la mà de la cultura i de l’art.
Anime a tots els il·licitans i il·licitanes, també
als nostres visitants, a participar d’aquesta
gran manifestació d’identitat col·lectiva que
és el Festival Medieval d’Elx, un gran bufit
d’imaginació, qualitat i cultura que espera la
nostra complicitat i que hem de gaudir i aprofitar al màxim.
Carlos González Serna, Alcalde d’Elx
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E

l XXVII Festival de Medieval d’Elx, tot
un símbol en la nostra ciutat, torna amb força,
florint novament, tornant a nàixer.

RESURGERE, que significa “tornar a eixir
de baix”, en aquesta edició aquest renaixement
es conjuga en totes les seues accepcions. Hui
més que mai sabem que la paraula “vida” és
un sentiment que necessitem sentir intensament després de l’experiència de passar per
una situació d’excepcional incertesa que ens
ha mantingut en letargia fins ara.
Aquest festival renaix i torna a brillar un
any més i mostra la magnífica qualitat dels
seus espectacles que ocupen carrers, places,
capelles, claustres, sales i teatres. Joies arquitectòniques que s’obrin a un temps gràcies a
aquest important esdeveniment i s’inunden de
l’emoció que emana des de la música, les arts
escèniques o la dansa.
Més de 15 companyies de primer nivell nacional i internacional espargiran per Elx les
seues notes i colors, i l’ompliran de fantasia

aluda
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per a traslladar-nos a uns altres temps, entre
el Renaixement i l’Edat Mitjana.
Deliciosos espectacles que naixen des de
l’alegria d’aquest renaixement. Circ, aeris,
cercaviles, teatre clàssic, danses contemporànies i renaixentistes, conferències musicades o
la innovadora aposta del jazz medieval formen
part d’aquest programa variat.
Un programa exquisit per al qual, l’artista
Pablo Auladell, famós il·lustrador, ha creat la
seua imatge. Es tracta d’un exquisit dibuix en
el qual destaca com a únic element una guitarra medieval tesa, on la gargoleta del claviller, un unicorn, ha cobrat vida, ha despertat
novament.
Despertem tots, ciutadans i visitants, i eixim
als carrers omplint-los una altra vegada
d’algaravia.
Marga Antón Bonete,
Regidora de Cultura i Joventut
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del 20 d’octubre
a l’1 de novembre
Música / Teatre / Dansa

Del 20 al 23 d’octubre
MERCAT MEDIEVAL

Rivendel Mercados Temáticos
Asociación Solo Artesanos
Plaça del Congrés Eucarístic i
carrers adjacents.
Inauguració dijous 20.
18.00 hores
Dimecres, 26 d’octubre

KATHERINE MACBETH

Cia. Cave Canem
C.C. Les Clarisses - Capella. 20.30 hores
Preu: 5 euros*
Dijous, 27 d’octubre

CONTRAFACTA “MÍSTICA,
EMOCIÓN, DEVOCIÓN”

La Cajita de Música (German
Torrella i Ingartze Astuy)
C.C. Les Clarisses - Claustre. 19.00 hores
Preu: 5 euros*
REY SABIO

Juan Gamba i Vaz Oliver
Gran Teatre. 20.30 hores
Preu: 12 euros*
Divendres, 28 d’octubre
OYUN

Companyia Federico Menini
Plaça del Raval. 19.00 hores
AVE, DEI GENITRIX, FONTANA D'ALEGRANÇA
L'ACQUA E IL CULTO MARIANO NEL
MEDIOEVO EUROPEO

Micrologus
Gran Teatre. 20.00 hores
Preu: 12 euros*
ORDALÍA MEDIEVAL

No Somos Monstruos (NSM)
Places i carrers del centre de
la ciutat. 21.00 hores

ROGRAMACIÓ
Dissabte, 29 d’octubre
CONDITOR ALME

Alba Asensi i Abigail R. Horro
Església de Sant Josep. 12.30 hores
Entrada lliure, limitada a l’aforament.
SUPERHÉROE

Companyia El Perro Azul
La Tramoia. 18.00 hores
Preu: 5 euros*
EL AMOR ENAMORADO, de Lope de Vega

Mic Producciones i Distribuciones Teatrales
Gran Teatre. 20.30 hores
Preu: 12 euros*
Diumenge, 30 d’octubre
¡VIVA EL MEDIEVO!

Maracaibo Teatro
Hort de Baix. 12.00 hores
SALTERIOS MEDIEVALES
(PONÈNCIA CONCERT)

Carlos Paniagua i Begoña Olavide
C. C. Les Clarisses - Capella. 19.00 hores
Preu: 5 euros*
MADRE DEVS

Capella de Ministrers
Gran Teatre. 20.30 hores
Preu: 12 euros*
Dilluns, 31 d’octubre

PABLO SANMAMED & BEN VENNAS MAIO

Pablo Pérez Sanmamed, Begoña Olavide,
Elena Tarrats, Xurxo Varela, Iago Mourinho
i Chus Pazos
Sala Cultural La Llotja. 20.30 hores
Preu: 10 euros*

Dimarts, 1 de novembre

VOLARE. DANSES AÈRIES

Cía. Subcielo
Plaça de Baix. Tres funcions:
16.00, 18.00 i 20.00 hores
CUERPO, ALMA Y MENTE.
Danses italianes del segle XV

Laberintos Ingeniosos
Traspalau. 21.00 hores

*Totes les entrades de la programació del
Festival es poden comprar en la taquilla
del Gran Teatre o Instanticket.

A més…

Dimarts, 25 d’octubre

PRESENTACIÓ DE LA REVISTA
‘FESTA D’ELX’

Saló de Plens de l’Ajuntament d’Elx
a les 19.30 hores
Entrada lliure fins a completar l’aforament.
Del 25 al 29 d’octubre

SUPERHÉROE (Actuacions escolars)

Companyia El Perro Azul
La Tramoia. De dimarts a divendres a les 10.30 hores
Dies 28, 29 d’octubre i 1 de novembre
REPRESENTACIÓ EXTRAORDINÀRIA
DEL MISTERI D’ELX
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Capella i Escolania del Misteri d’Elx
Basílica de Santa Maria

del 20 d’octubre
a l’1 de novembre

Dies 28 i 29 d’octubre
Assajos generals (La Vespra i La Festa).
22.00 hores
Entrades a la venda en El Corte Inglés.

Música / Teatre / Dansa

Dia 1 de novembre
1a part: La Vespra. 10.00 hores
2a part: La Festa. 17.00 hores
Entrada lliure limitada a l’aforament.

festivalmedieval.com

Del 20 al 23 d’ octubre

ERCAT
MEDIEVAL

Rivendel Mercados Temáticos
Asociación Solo Artesanos
Plaça del Congrés Eucarístic i carrers
adjacents. 18.00 hores
Inauguració
el dijous 20 a les 18.00 hores.

D

esprés de dos anys sense mercat, una vegada més, el centre històric d’Elx es trasllada
a una altra època. Arriba novament el famós i
pioner Mercat Medieval d’Elx per a omplir els
carrers de la ciutat d’alegria amb olors, colors,
sons i sabors diferents.
Els oficis tradicionals ens mostraran molts
dels processos d’elaboració que estan quasi
en desús: ferrers, forners, fusters, filaneres…
Podent saciar també l’apetit i despertar la
nostra curiositat, descobrint fabuloses viandes i
begudes com si fórem nobles de l’Edat Mitjana.
Jocs, animacions diverses i contacontes animaran tots els dies aquesta tornada al passat.

Rivendel Mercados Temáticos - Asociación
Solo Artesanos és una empresa líder en l’organització i gestió d’esdeveniments temàtics.
Ofereixen tots els recursos relacionats amb un
tema perquè qualsevol esdeveniment siga de la
màxima qualitat. La seua dilatada experiència
fa que compten amb una àmplia decoració
adaptada, realitzant activitats i tallers propis,
guiats per un gran equip professional tant de
muntatge com d’execució de l’esdeveniment.

Dimarts 25 d’octubre de 2022

ESTA
d’Elx

Presentació de
la Revista Festa d’Elx
Saló de Plens de l’Ajuntament d’Elx
19.30 hores
Entrada lliure fins a completar
l’aforament.

L

a 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.
Enguany ix a la llum el número 63, i recull en
les seues pàgines dues commemoracions molt
especials. D’una banda, el 80 aniversari de la
publicació, i d’una altra banda, el 125 aniversari del descobriment de la Dama d’Elx.
La revista fou fundada en 1942 amb el nom
Festa d’Elig, i té huit dècades de trajectòria, la
qual cosa la converteix en la més longeva del
panorama local.

Dimecres, 26 d’octubre

ATHERINE
MACBETH

Cia. Cave Canem
C.C. Les Clarisses - Capella.
20.30 hores
Preu: 5 euros*
Direcció, coreografia i interpretació:
Carmela García García
Assistència en interpretació i dramatúrgia:
Marisela Romero
Composició musical:
Alexander Espinoza
Col·laboració violí:
Rubén Martinez
Disseny il·luminació:
Ximo Hernández (Visisonor)
Imatge:
Laura Divella
Disseny gràfic:
Jonás García
Idea i disseny vestuari:
Carmela García
Elaboració i confecció:
Pablo Espinoza
Iris del Carmen Paladines

K

atherine Macbeth és un espectacle de
dansa contemporània inspirat en la pel·lícula
Lady Macbeth, de William Oldroyd. Una
atrevida i salvatge adaptació que proporciona
una visió actual en la qual es mostra una ànsia
coneguda, però prohibida per a la dona d’una
determinada societat: el desig. Un desig que
mou i paralitza alhora. Un muntatge en el qual
veurem com la protagonista és capaç d’arribar
fins a on siga necessari per a aconseguir
la llibertat.
Després d’anys d’investigació personal i
professional, Alexander Espinoza, impulsat
per la necessitat de crear, començà el projecte Cave Canem, juntament amb Carmela
García. Aquesta aventura combinà els anys
d’experiència d’ambdós, d’una banda, tot el
que ha aprés com a compositor musical, ballarí
i assistent coreogràfic i, d’altra banda, el gran
bagatge com a intèrpret de Carmela García en
Otra Danza, així com en els distints projectes
en els quals els dos han participat al llarg de la
seua carrera.

Dijous, 27 d’octubre

La Cajita de Música

(Germán Torrella i Ingartze Astuy)

C. C. Les Clarisses - Claustre.
19.00 hores

ONTRAFACTA
“MÍSTICA,
EMOCIÓN,DEVOCIÓN”

Preu: 5 euros*
Programa:
Salve Regina, Cristóbal de Morales
(1500-1553)
Super flumina Babylonis, G. P. da
Palestrina
(1525-1594)
Sanctissima María, Francisco Guerrero
(1528-1599)
Pueri hebraeorum, Tomás Luis de Victoria
(1538-1623)
Vos omnes, Tomás Luis de Victoria
(1538-1623)
Mortales que amáis, Juan Bautista José
Cabanilles
(1644-1712)
Ave Maria, Francisco Guerrero
(1528-1599)
Ave verum corpus, William Byrd
(1548-1611)
La bomba, Mateo Flecha “El viejo”
(1481-1553)

C

ontrafacta “Mística, emoción, devoción”
és un concert que recull tots els colors de la
polifonia del segle XVI. Una selecció d’algunes
de les peces més emblemàtiques i representatives de la música d’aquesta època, totes
aquestes interpretades per Germán Torrella i
Ingartze Astuy.
La Cajita de Música és un projecte format per
Ingartze Astuy i Germán Torrella, una idea
que recull com interpreten ells la música. Ingartze és una de les més interessants cantants
del panorama espanyol actual, amb una dilatada carrera en l’art oratori, el recital, l’òpera
i la música de cambra, i un dels repertoris més
extensos i diversos, des de la música medieval
a l’òpera. Per la seua part, Germán Torrella
és posseïdor d’una més que prolífica carrera
musical, tant pel gran nombre de concerts
realitzats, com per la diversitat de facetes que
ha exercit: director d’orquestra i cor, poliinstrumentista, cantant, musicòleg i professor.

Dijous, 27 d’octubre

EY SABIO

Juan Gamba i Vaz Oliver
Gran Teatre.
20.30 hores
Preu: 12 euros*

Intèrpret i autor:
Juan Gamba
Música original:
Vaz Oliver
Direcció:
Ángela Conde (Las Raras)
Assessoria creativa:
Julián Fuentes Reta
Disseny d’il·luminació:
Carlos Marcos & Nacho Almarcha
Escenografia i vestuari:
Nicolás Augusto
Distribució:
Isabel Rufino & Juan Gamba
Direcció d’art:
Atelier Barr

R

ey Sabio és un espectacle teatral dirigit
per Ángela Conde (Las Raras) i amb l’assessoria del premi Max Julián Fuentes Reta. Arran
del VIII Centenari del naixement d’Alfons X,
es crea aquesta proposta al voltant de la vida
del monarca a qui deien Savi. Per a aquest
acostament a l’Edat Mitjana no s’ha servit de
la música d’aleshores, sinó que el compositor
Vaz Oliver desenvolupa en directe unes composicions en les quals usa looper, guitarra elèctrica, pedals d’efectes i instruments virtuals, de
forma que els textos del segle XIII s’adapten al
gust i a l’estètica del XXI.
Juan Gamba és actor i narrador oral professional, s’ha format amb grans mestres com
Fernando Cayo, Quico Cadaval o Phillipe
Gaulier. Destacat representant de la nova joglaria a Espanya, segueix les petjades de Dario
Fo o El Brujo en els seus treballs.
Vaz Oliver és un compositor, multiinstrumentista i improvisador, amb una llarga trajectòria
en l’art del live-looping i una selecta col·lecció
d’influències. Des de 2010 ha oferit més de 200
concerts a Espanya, Portugal, França, Bèlgica,
Alemanya, Regne Unit, el Canadà, els Estats
Units i la Xina.

Divendres, 28 d’octubre

YUN

Companyia Federico Menini
Plaça del Raval.
19.00 hores
Guió / direcció / idea original:
Federico Menini
Mirada externa:
Lucas Escobedo, Raquel Molano
Artista en escena:
Federico Menini
Disseny i execució de l’escenografia:
Federico Menini
Disseny d’il·luminació:
Manolo Ramírez
Disseny i enregistrament de música:
José Monreal
Disseny de vestuari:
María Adriana Jorge
Producció i distribució:
Producirk
Fotografia:
Rosa Ros
Assessor tècniques de màgia:
Pepe Torres
Assessor tècniques de circ:
Lucas Escobedo, Celso Pereira

O

yun és un espectacle de circ per a tots
els públics que ens porta a l’univers del joc i
el caos ordenat. Qui o què és l’escultura? El
malabarista o l’artefacte creat? Què és l’estabilitat? Quin és el límit? Aquestes preguntes
condueixen a la cerca del més difícil encara,
de l’equilibri perfecte cap a l’arquitectura dels
malabars, l’harmonia entre tots els elements:
olles, culleres, cordes, pilotes. En aquest muntatge tot gira al voltant de les olles i uns altres
elements quotidians i a mesura que va construint un artefacte en equilibri, el malabarista
va creant l’espai, dibuixant l’aire, i sobretot
jugant i desafiant la gravetat.
Federico Menini, d’origen argentí, viatger
incansable, prové del món de l’arquitectura
i l’art havent estudiat durant alguns anys en
universitats de diversos països: Espanya, Xile,
Turquia, Mèxic i Rússia adquirint d’aquesta
forma coneixements provinents de les distintes
disciplines artístiques: arquitectura, escultura, teatre social, vídeo, gravat, fotografia,
dibuix, crítica d’art, disseny d’escenografia,
etc. Totes aquestes, eines per al circ, el gran
art multidisciplinari.

Divendres, 28 d’octubre

VE, DEI GENITRIX,
FONTANA
D’ALEGRANÇA

Micrologus
Gran Teatre.
20.00 hores
Preu: 12 euros*

L’ACQUA E IL CULTO MARIANO
NEL MEDIOEVO EUROPEO

A

ve, dei genitrix, fontana d’alegrança
l’acqua e il culto mariano nel medioevo
europeo, és un concert que recull alguns dels
textos més antics de poesia per a música del
repertori medieval. Aquest recital proposa un
programa de laudis i cantigues en què es canta
a la Verge com “el brollador sobre tota font” i
on es narren els miracles de Maria.

Patrizia Bovi - cant, arpa, trompeta medieval
Goffredo Degli Esposti - zufolo & tambor, flauta
travessera, cornamusa
Gabriele Russo - viola d’arc, rabec, trompeta,
pifre, trompeta medieval
Enea Sorini - cant, percussió
Leah Stuttard - arpa

Patrizia Bovi, una de les grans figures de la
música medieval a Europa, alma mater, cant
i arpa, del prestigiós Ensemble Micrologus.
Els membres de l’Ensemble Micrologus
foren dels primers músics que promogueren
el redescobriment de la música medieval a
Itàlia, a través de noves formes interpretatives
que ajudaren al fet que aquesta música fora
gradualment més apreciada per un públic
cada vegada major, tant a Itàlia com a Europa.
Aquesta agrupació basa la seua activitat musical en la investigació i en l’estudi de les fonts
directes i indirectes, amb la finalitat d’establir
la interpretació de la música medieval sobre
supòsits creïbles.

Divendres, 28 d’octubre

RDALÍA
MEDIEVAL

No Somos Monstruos (NSM)
Places i carrers del centre de la ciutat.
21.00 hores

O

Direcció:
Marcial Góngora
Dramatúrgia:
NSM Teatro
Vestuari:
NSM Teatro
Repartiment:
Sofía Catellote
Alejandro Pérez
Alejandro Orihuela
José Daniel García
Manolo Costa
José Juan Diaz
Luan Quintana
Claudia Escalante
Amaya Ruiz
Joanna Canales
Josué Soriano

rdalía, un espectacle d’animació en el
qual participen personatges abillats amb vestuari de l’època, portant torxes, amb música en
directe i acompanyen una bruixa pujada en un
carro, que després d’un “Judici de Déu” serà
condemnada a morir en la foguera. Lligada a
un pal i arribat l’imminent moment de calar
foc a la pira, un representant del poder civil
indulta la condemnada entre mostres d’alegria
i gatzara del seguici pel final feliç, alegria
i festa i és alliberada i posada en llibertat
perquè visca.
NSM – No Somos Mostruos es caracteritza
per la investigació i l’experimentació de nous
llenguatges tant en teatre de carrer com en
teatre per a xiquets i joves, on es busquen
temàtiques actuals, lluny del tractament donat
habitualment a les històries tradicionals.
Aquest grup teatral treballa en la cerca, la
renovació i l’allunyament de les convencions,
els conformismes, i de tants impediments que
coarten la creativitat per a oferir al públic
l’ocasió de gaudir del teatre que es mereix. Un
teatre suggestiu, real, que done resposta a les
seues necessitats, imaginatiu i lúdic.

Dissabte, 29 d’octubre

ONDITOR
ALME

Alba Asensi i Abigail R. Horro
Església de Sant Josep.
12.30 hores
Entrada lliure, limitada a
l’aforament.

U

n dels principals objectius de l’espectacle
de Conditor Alme és donar a conéixer repertori propi de la música antiga que ha quedat
minoritzat, no per la seua qualitat artística,
sinó per qüestions de desigualtat al voltant del
gènere, la llengua o el territori. Així mateix,
aquest muntatge no renuncia a la interpretació
del repertori més conegut dintre de l’àmbit de
la música antiga, però sempre oferint alguna
particularitat en l’arranjament que aporta realment aquesta mirada pròpia i original.
Conditor Alme naix el setembre de 2020. Està
liderat per Alba Asensi i Abigail R. Horro,
dues dones que posen una mirada pròpia i
original a les músiques del passat. Arpes, veus,
percussions i una llarga llista d’instruments es
combinen per trobar un equilibri perfecte en
maridatge amb l’emoció del missatge.

Col·laboració de l’Associació de Teatre
Escolar. Del 25 al 28 d’octubre a
les 10.30 hores: funcions concertades
amb centres escolars.

Dissabte, 29 d’octubre

UPERHÉROE

Companyia El Perro Azul

Teatre Infantil

La Tramoia.
18.00 hores
Preu: 5 euros*

Actor - manipulador: Fernando Moreno
Direcció i dramatúrgia: Jorge Padín
Titelles i màscares: Carlos Pérez
Música original: Borja Ramos
Veu en off: Samuel Viyuela
Disseny de vestuari: Martín Nalda
Disseny d’il·luminació: Juan Berzal
Escenografia: Juanjo Bañuelos
Atrezzo: Rubén Bañuelos
Rèplica de màscares: David Azpurgúa
Sastreria: Amparo Cámara
Tècnic d’il·luminació: César Novalgos
Enregistrament de veu en off: Nada Producciones
Fotografia: Rafa Lafuente
Disseny gràfic: Borja Ramos
Audiovisual: Cráneo Pro y Diego Solloa
Assistent en gira: Susana Baldor
Relacions públiques: Begoña G. Hidalgo
Producció: El Perro Azul Teatro

S

uperhéroe conta la història d’un jove somniador que viu amb la seua àvia, i rep la visita
del tècnic de la llum que els talla el subministrament d’energia per falta de pagament. Aquest
fet desencadena una meravellosa aventura en la
qual el jove lluita per recuperar la llum. El tècnic
electricista se’ns mostra com un malvat capaç de
raptar l’àvia i robar la llum del planeta. El xic cobra poders gràcies a la pedra de llum que li deixà
amagada la seua àvia. Les llums del carrer porten
una sensual ballarina que també entregarà un
element de poder al jove per a véncer en l’últim
combat al malvat, rescatar la seua àvia i tornar a
la realitat de la llar i despertar del somni.
El perro azul es forma com a companyia en el
2010 amb la intenció d’indagar en distints llenguatges teatrals, capaços d’emocionar el públic
de qualsevol edat. És un projecte teatral amb una
mirada artística i personal arriscada. Més enllà
del mer entreteniment, la companyia de La Rioja
busca que l’espectador participe d’una trobada
evocadora sobre l’escenari, un espai comú on
habitar les vostres preguntes i somnis.

Equip Artístic:
Teté Delgado / Juan De Vera /
Raquel Nogueira / Rafa Núñez /
Anabel Maurín / Abraham Arenas /
Alba Cuartero/ Rubén Casteiva

Dissabte, 29 d’octubre

L AMOR
ENAMORADO,

Mic Producciones
i Distribuciones Teatrales

de Lope de Vega

Gran Teatre.
20.30 hores
Preu: 12 euros*

Direcció: Borja Rodríguez
Versió: Fernando Sansegundo
Il·luminació: Juanjo Llorens
Escenografia: Juanjo González Ferrero
Realització: Mambo
Pintura escènica: Sfumato
Vestuari: Yeray González
Atrezzo: Juanjo Glez Ferrero
Modelatge: Miguel Ángel Infante
Música original: Rubén Berraquero
Espai sonor: Borja Rodríguez
Moviment i coreografia: Fredeswinda Gijón
Lluita escènica: Alfredo Noval
Assessoria de vers: Anabel Maurín
Assessoria de veu: Rita Barber
Disseny gràfic: Javier Naval
Ajudant de direcció: Eva Egido

E

l amor enamorado posa en escena un
poble sencer unint-se per a lluitar contra
l’adversitat que el devora, una força maligna,
descomunal i assassina encarnada en la serp
Pitó; i és el procés d’assimilació de lideratge al
voltant d’aquesta lluita. Aquest aspecte ens lliga fortament amb l’actualitat més recent. Lope,
una vegada més, ens torna a parlar a nosaltres.
Mic Producciones i Distribuciones Teatrales
és un nucli de creació i gestió per al teatre, en
el qual concorren professionals de contrastada
trajectòria, músics, actors, directors, pedagogs,
dramaturgs, psicòlegs, productors, gestors i
creatius multidisciplinaris troben en aquest
àmbit un marc propici per a desenvolupar-se.
El seu objectiu és definir una línia de producció
que faça consolidar un segell identificable en
tots els muntatges que duen a terme.

Diumenge, 30 d’octubre

IVA EL MEDIEVO!

Maracaibo Teatro
Hort de Baix.
12.00 hores

Escenografia:
Cepelín Santiago, Maracaibo Teatro
Vestuari:
Clara Isabel Pomares, Maite Cortés
So:
Marina González
Enregistrament banda sonora:
Eurotrack
Direcció tècnica:
Juan Carlos García
Dramatúrgia, coreografia i direcció:
Cristina Maciá

V

¡
iva el Medievo! és un espectacle festiu
d’aire medieval que recrea uns alegres personatges rescatats de l’antiga joglaria i transportats als nostres dies gràcies a la màgia del
teatre i utilitzant per a això les tècniques més
contemporànies. La fusió del teatre, la música
i la dansa juntament amb grans estructures
i figures mòbils, crea un llenguatge visual
comunicatiu i pròxim, ja que el públic es veu
immers en l’acció a través de divertits contes
participatius de to clàssic, romanços i jocoses
històries triades de la literatura i la tradició
oral medieval.
La gran festa teatral està servida.
Maracaibo Teatro treballa des de 1996 en
la producció i l’exhibició d’espectacles de
teatre de sala i de carrer. Els seus espectacles
han desenvolupat un estil propi basat en la
recerca i l’experimentació de nous llenguatges
teatrals, creant un llenguatge visual, poètic i
festiu on el fet teatral i el públic són protagonistes. Fidels a aquesta idea han recreat textos
propis o d’altres autors clàssics i contemporanis, fusionant diferents arts escèniques com la
dansa i el teatre.

Diumenge, 30 d’octubre

ALTERIOS
MEDIEVALES

Carlos Paniagua
i Begoña Olavide
C.C. Les Clarisses - Capella.
19.00 hores
Preu: 5 euros*

I

(PONÈNCIA CONCERT)

nteressantíssima ponència-concert Salterios
Medievales de la mà de Carlos Paniagua i Begoña Olavide. Una posada en escena en la qual
aquests dos grans músics donen vida i veu als
instruments de representacions medievals.
Carlos Paniagua estudià arquitectura compaginant-ho amb la música i la lutieria, que es
converteix en una passió. Per a la creació dels
seus instruments, investiga tractats antics, escultures, pintures, restes arqueològiques, objectes
conservats en museus i instruments ètnics que
han arribat als nostres dies. Imparteix cursos de
lutieria antiga, participa en congressos, escriu
articles i fa conferències sobre els instruments de
corda antics i la seua evolució.
Begoña Olavide és una artista amb un ampli
recorregut musical, des de la música medieval a
la més actual. En els anys 80 obté el títol superior
de flauta en el Conservatori de Madrid i realitza
cursos d’especialització. També ha estudiat
percussió, ball flamenc i el salteri, instrument
al qual des d’aleshores es dedica i sobre el
qual ha desenvolupat una tècnica i una escola
pròpies en estreta col·laboració amb el lutier
Carlos Paniagua.

Loor de Santa Maria (SXIII) - Cantigues del rei Alfons X el Savi
Madre de Deus CSM12 / Minno amor CSM 29 / Reis Glorios / Rotundellus CSM 105 /
Virelai CSM 173 Razon e grande / dereito CSM 229 / Rosa das rosas CSSM 10 / Lai CSM 139/183
Misteri d’Elx (S.XV) - Drama per a la Festa de l’Assumpció i goigs de la Mare de Déu
Germanes mies, yo voldria / Ay, trista vida corporal / Gran desig m’és vengut al cor /
Gaude Virgo (goigs de les Clarisses a la Verge)

Llibre Vermell (S.XIII/XIV) - A la Mare de Déu de Montserrat
Los set goyts recomptarem / Mariam matrem /
Polorum regina omnium nostra / Cuncti simus concanentes: Ave Maria

Cant de la Sibil·la (S.XIV/XV) - Santa Maria intercedeix per nos
Iudicii Signum

Diumenge, 30 d’octubre

ADRE DEVS

Capella de Ministrers
Gran Teatre.
20.30 hores
Preu: 12 euros*

E

l concert MADRE DE DEVS recull un
programa amb algunes de les composicions
marianes més rellevants del nostre patrimoni
musical medieval. Cantigues del Rei Alfons X
El Savi com la Cantiga “Madre de Deus” o el
cèlebre lament que entona la Verge en el drama
litúrgic del Misteri d’Elx, “Ai, trista vida corporal”, sense oblidar alguns dels cants continguts
en el Llibre Vermell de Montserrat, fruit de
l’esperit de devoció a la Verge o un dels cants
profètics més coneguts de l’Edat Mitjana, “El
Cant de la Sibil·la”.
Des de la seua creació l’any 1987, el grup
Capella de Ministrers, sota la direcció de
Carles Magraner, ha desenvolupat una important tasca investigadora i musicològica en
favor del patrimoni musical espanyol, des de
l’Edat Mitjana fins al segle XIX. El resultat,
transformat en testimoni musical, conjuga a
la perfecció tres factors clau: el rigor històric,
la sensibilitat musical i, molt especialment, un
incontenible desig de comunicar-nos i fer-nos
partícips d’aquestes experiències.

Dilluns, 31 d’octubre

ABLO SANMAMED &
BEN VENNAS MAIO

Pablo Pérez Sanmamed,
Begoña Olavide, Elena Tarrats,
Xurxo Varela, Iago Mourinho
i Chus Pazos

(Jazz Medieval)

Sala Cultural La Llotja.
20.30 hores
Preu: 10 euros*

L

a llibertat compositiva i d’ornamentació són
dues màximes de la proposta de Ben Vennas
Maio. Les mans i les veus d’aquests músics
ens ofereixen un viatge a través d’una sèrie
de cantigues de l’autoria d’Alfons X i diverses
més de la tradició arabigoandalusina. Aquestes
cantigues ofereixen patrons rítmics molt rics
que cobren una altra dimensió vistos des de la
cultura del jazz.
Per a aquest projecte, el contrabaixista i compositor gallec Pablo Sanmamed compta amb
músics de talla internacional com ara Begoña
Olavide (salteri i veu), Elena Tarrats (veu),
Xurxo Varela (viola de gamba), Iago Mourinho (piano) i Chus Pazos (bateria). El resultat
sorgeix de la trobada natural entre els membres
de la banda, que connecten els mons de la
música antiga i el jazz.

Dimarts, 1 de novembre

OLARE.
DANSES AÈRIES.

Cia. Subcielo
Plaça de Baix.
Tres funcions: 16.00, 18.00
i 20.00 hores

Acròbates:
Pablo Gómez
Lili Aymerich
Joca Vergo
Ana María Ruíz Guijarro
Helena Delaire
Pablo Cuello
Direcció artística:
Joca Vergo
Direcció general:
Pablo Cuello
Tècnic:
Carlos Más (Tibu)

V

olare és un espectacle que uneix la dansa
contemporània amb les acrobàcies aèries. El
resultat creatiu és un espectacle innovador que
conta una història a partir de cossos expressius
en l’aire i el sòl; sempre amb un tractament
dramàtic, estètic i emotiu.
La Cia. Subcielo naix en l’any 2009, fruit de la
trobada creativa d’artistes de diferent procedència i professions (actors, ballarins, coreògrafs, arquitectes i educadors esportius) tots
amb un objectiu comú: VOLAR!

Intèrprets
Sushaant Jaccard: flauta de bec
Juan Manuel Quintana: viola de gamba
Andrew Lawrence King: arpa
Pedro Estevan: percussió
Sebastián Bover: dansa

Tanja Skok: dansa, escenografia, reconstrucció
coreogràfica i disseny del vestuari
Xavier Díaz-Latorre: llaüt, guitarra renaixentista,
arranjaments i direcció musical

Dimarts, 1 de novembre

UERPO, ALMA
Y MENTE

Laberintos Ingeniosos
Traspalau.
21.00 hores

Danses italianes del segle XV

F

ou en la Itàlia del segle XV quan les guerres
de poder entre les ciutats estat donaren forma i
repartiren la supremacia entre les grans famílies de ciutats com Florència, Venècia o Milà,
entre d’altres. Noms com ara Medici, Sforza
o Borja, entre d’altres —aquest últim, amb
origen aragonés i establits a Xàtiva, Gandia
i més tard a Itàlia— foren grans mecenes que
impulsaren molts dels grans artistes
del Renaixement.

L’ensemble vocal i instrumental Laberintos
Ingeniosos naix de la mà de Xavier Díaz-LaTorre i Pedro Estevan, dos importants membres d’«Hesperion XXI», «La Capella Reial de
Catalunya» i «Le Concert Des Nations»; tres
de les principals agrupacions implicades amb el
procés de revalorització de la música històrica
en l’actualitat, les quals, sota la direcció del
violagambista i musicòleg Jordi Savall, presenten repertoris que van des de l’Edat Mitjana al
segle XIX, sempre interpretats amb el màxim
rigor històric.

D’alguns d’aquests mecenatges, nasqueren les
obres de Domenico de Piacenza De arte saltandi
et choreas ducendi, 1425 i de Guglielmo Ebreo,
De pratica seu arte tripudii vulgare opusculum,
1463 (tractats sobre l’art de la dansa) que hi
inclouen nombroses danses cortesanes i que
circularen per moltes de les corts de la península com a llibres de referència de la noblesa
italiana. El programa d’aquest concert s’ha
inspirat en aquestes obres, d’on han rescatat
i reconstruït la majoria de les danses. Han
complementat aquest viatge renaixentista amb
música instrumental del llibre Harmonice Musices Odhecaton, compendi de referència publicat a
Itàlia el 1501 per Petrucci.

Capella i Escolania
del Misteri d’Elx

EPRESENTACIÓ
EXTRAORDINÀRIA
DEL MISTERI D’ELX

Basílica de Santa Maria
Dies 28 i 39 d’octubre
Assajos generals a les 22.00 hores
Dia 1 de novembre
1a part: La Vespra - 10.00 hores
2a part: La Festa - 17.00 hores

E

l Misteri d’Elx és un tresor cultural del
poble d’Elx i una de les joies més preuades del
patrimoni valencià, com proven la seua declaració com a Monument Nacional l’any 1931 i la
seua inclusió, l’any 2001, en la primera Proclamació de les Obres Mestres del Patrimoni Oral
i Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.
La Festa, com també es coneix aquesta obra
d’origen medieval, es representa tots els anys
en la Basílica de Santa Maria d’Elx en el mes
d’agost, per a celebrar la festivitat de la Verge
de l’Assumpció. El dia 14 es posa en escena la
primera part, denominada la Vespra i la segona
part, la Festa, el dia 15. A més, els dies 11, 12 i
13 d’agost es realitzen els assajos generals, en
els quals s’escenifiquen ambdós actes seguits.

quip del Festival
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