
La Fundació Cultural CdM agraïx la seua col·laboració al Festival Renaixement 2018. 
En aquesta memòria fem una descripció del desenvolupament i repercusió del 
projecte. 

1. Resum del projecte 

• Nom del projecte: Festival Renaixement 
• Territori d’implantació del projecte: València, districte Rascanya.  
• Descripció: Conjugar aquest espai històric que és Sant Miquel dels Reis amb 

literatura, poesia i música ens fa tornar a una època d'esplendor de la nostra 
cultura revalorant l'esperit humanista d'aquells avantpassats que, des dels clàssics 
grecollatins, portaren la Corona d'Aragó a un període original i creatiu. És el 
Renaixement una època artística, i per extensió cultural, que va donar principi a 
l'Edat Moderna i en la qual es reflecteixen els ideals del moviment humanista que 
va desenvolupar-se a Europa en els segles XIV i XVI, comportant un trencament 
amb la visió medieval del món: el ressorgiment del comerç, la vida urbana, 
l'aparició de la burgesia i els poders monàrquics forts, els grans descobriments 
geogràfics, la visió unitària del món, la difusió de la filosofia clàssica, la separació 
de la religió i la filosofia, de la raó i la fe, també la llibertat de pensament i els grans 
coneixements científics. L'aparició de la impremta i el desenvolupament de les 
universitats fa que la cultura passe dels monestirs als carrers de les ciutats: l'home 
és la mesura de totes les coses en una societat laica que defensava, potser, una 
religió més personal i directa, en la qual l'home esdevé més lliure de les 
institucions religioses. Els artistes, sense l'obsessió de l'especialització eren més 
polifacètics. Pintors, escultors, arquitectes o músics que encara vivien en un món 
més artesà que artístic.  
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• Concentrat en quatre dies portem a Sant Miquel dels Reis una mostra de tota 
aquesta riquesa conjugada en diverses manifestacions que permetran a 
l'espectador endinsar-se en un Espai únic per gaudir de les expressions artístiques 
més significatives del nostre passat. 
 
En aquesta segona edició del Festival Renaixement, celebrada la primera setmana 
de juliol al Monestir de Sant Miquel dels Reis, s’ha combinat la música, el teatre, la 
gastronomia, la literatura i la moda, apropant-nos als segles XV i XVI i convertint-se 
en una finestra des de  la que observar  i gaudir el nostre Segle d'Or. En un espai 
icònic per a la cultura dels valencians on durant quatre jornades hem pogut fer un 
viatge a temps pretèrits. 

• Col·laboradors: A aquesta primera edició hem tingut la sort de comptar amb la 
inestimable col·laboració de Direcció General de Cultura i Patrimoni de la 
Generalitat Valenciana, així com les subdireccions generals de Patrimoni Cultural i 
Museus i del Llibre, Arxius i Biblioteques. Mercavalència ha recolzat el projecte 
oferint fruita de temporada per al públic, i EMT València amb la campanya de 
mobilitat sostenible "Viatja amb l'EMT al Renaixement” que ens ha donat visibilitat i 
difusió en la línia 16.  
Així mateix, ha col·laborat amb l'Associació Àmbit dins del seu projecte d'inserció 
laboral amb el qual el festival ha cobert llocs d'atenció al públic i assistència 
tècnica contribuint a la seua valuosa causa social.  
Ha sigut inclòs en la programació de la Gran Fira de juliol i l'Any del Patrimoni 
Cultural Europeu, i, a més de comptar amb el distintiu Mediterranew Musix atorgat 
per l’Agencia Valenciana de Turisme, està recolzat per la Xarxa Europea de Música 
Antiga (REMA). 
Volem també esmentar el mecenatge de COAVRE, una aportació desinteressada a 
aquest projecte cultural que, esperem, seguisca creixent en els pròxims anys. 

• Calendari del projecte: El Festival Renaixement s’ha desenvolupat els dies 5, 6, 7 I 
8 de juliol. Ha comptat amb una programació que ha inclòs un total de 1 
conferència, 7 concerts, 1 concert familiar, 1 lectura dramatitzada, 1 representació 
teatral i 1 sopar temàtic: 

1. DIJOUS 5
18:15h CONFERÈNCIA: Vestir el poder. Indumentària d’Alfons el Magnànim i Maria de Castella. Juan 
Vicente García Marsilla
19:30h CONCERT: Más vale trocar. Música de moda en el Renaixement. L'Ampastratta
22:30h CONCERT: Cavallers.  Cançons de vi i taverna. Lluis Vich Vocalis

2. DIVENDRES 6
18:15h TEATRE: Espill. CRIT Companyia de Teatre
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19:30h CONCERT: Memento Femina. Dones i música. DeMusica Ensemble  
21:00h GASTRONOMIA: Sopar dels Borja
23:00h CONCERT: Lucretia Borgia. Entre la història, el mite i la llegenda. Capella de Ministrers

3. DISSABTE 7
11:00h VISITA GUIADA: Exposició D'Atzur i Or
12:30h CONCERT FAMILIAR: Carmesina i Tirant. Mara Aranda, Jota Martínez i Toni Aparisi
18:15h LITERATURA: Els nostres clàssics. Juanjo Prats, Ester Alabor, Toni Aparisi, Robert Cases i 
Carles Magraner
19:30h CONCERT: Cançoner del Duc de Calàbria. Acadèmia CdM
22:30h CONCERT: Una festa cortesana. Ensemble La Danserye

4. DIUMENGE 8
11:00h VISITA GUIADA: Exposició D'Atzur i Or
12:30h CONCERT: Germana de Foix. Banda sonora d’una vida. Robert Cases Marco

2. Indicadors de cobertura 

• Número d’assistents: cal fer un esment especial a l'estrena del programa de 
concert ‘Lucretia Borgia’ de Capella de Ministrers el 6 de juliol, amb el calorós 
acolliment d'un públic lliurat de més de 350 persones. 

• Impacte quantitatiu: Més de 3.500 persones han passat pel festival durant els 4 
dies on 10 formacions musicals distintes han passat pels escenaris del claustre i 
església de Sant Miquel dels Reis. 

3. Impacte social 

• Aquest projecte suposa el primer festival de la Comunitat Valenciana enfocat en 
l'exploració de les arts i el patrimoni del nostre Segle d'Or dins del context de la 
Corona d’Aragó. Presentar un festival d’aquestes característiques suposa una 
reivindicació del patrimoni musical i literari valencià i una descentralització de la 
programació cultural situant-se en el perifèric barri dels Orriols. 

• A més, a més, els concerts programats dins del Festival Renaixement són tots de 
caràcter gratuït, el que facilita l’accés als col·lectius socials més desfavorits, i 
permetent, no només gaudir d’una activitat cultural de primera categoria, sino 
viure-la a emplaçaments no destinats a la música i enriquint al mateix temps la 
programació cultural que ofereix la Biblioteca Valenciana en el monestir de Sant 
Miguel dels Reis, il·lustrant el seu passat renaixentista i acostant-ho al públic. 

4. Impacte mediàtic

Annex 1: selecció de notícies.
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