
 

BUBULINATEATRE

El Llibre de 
Marguerite Porete
feminisme i mística al s. XIV



 

Un espectacle sobre Marguerite Porete (1250-1310), la
mística medieval que va morir cremada per defensar el
seu llibre.  Formava part de les beguines, les primeres
comunitats lliures de dones.
L’espectacle és una aproximació a la vida i l’obra de la
mística medieval francesa Marguerite Porete
interpretada per l’actriu Gisela Figueras, i amb les
prestigioses Cristina Alís a l'orgue portatiu i María de
Mingo a la cítola medieval..

Marguerite Porete va ser beguina,  un moviment religiós
femení sorgit a finals del segle XII a Europa. Les
beguines eren dones que duien una vida de fe, sovint en
comunitat, però que no depenien de cap autoritat
eclesiàstica. Porete va escriure un llibre místic que va
tenir molta difusió "El mirall de les ànimes senzilles”.
L'obra va ser condemnada per la Inquisició i va portar
Marguerite Porete a la foguera. L’autora va ser cremada
a París el 1310.

L a  b e g u i n a  c o n d e m n a d a  p e r  l a  I n q u i s i c i ó

  

tràiler

https://www.youtube.com/watch?v=W48GRQM5y4s
https://www.youtube.com/watch?v=W48GRQM5y4s


 

el so de l'edat mitjana:
repertori interpretat en directe

a l'espectacle

Sequència “O Maria Stella Maris” Paris latin
1112 Organum de l’escola de Notre Dame O vos

omnes, Responsori medieval de tenebres  s.  XIV
Improvisació a l’estil Quarte Estampie Royal 

Ms Français 844
 “Quid ultra tibi facere” atribuït a Philippe le

Chancelier Manuscrit Pluteus 29.1 
“Mors sui, se je ne vous voy Dame d’onnour” 

de Machaut Alleluia 
Nativitas de Perotin Ms Pluteus 29.1

 
 
 
 



 

Fitxa artística

Gisela Figueras, actriu i cant
Cristina Alís Raurich, orgue portatiu medieval i cant

María de Mingo Carranza, cítola medieval i cant
Montse Albàs, vestuari

Dramatúrgia i direcció de Jordi Lara
 

Una producció de BUBULINA TEATRE

 

Fitxa tècnica

Espai mínim de 4x4 m. Tarima
Il.luminació d'escenari

Segons les dimensions de l'espai es pot requerir equip de so per a micro
Espectacle de petit format adaptable a qualsevol espai

Durada, 60 minuts







E l  L l i b r e  d e  M a r g u e r i t e  P o r e t e

 

Gisela Figueras - Actriu. Formada a l'Escola de Teatre El Timbal i diversos
cursos d'especialització amb Roberto Cairo, Santi Ibàñez o Alain Chipot,
entre d'altres. En teatre crea la cia. BubulinaTeatre, junt amb Jordi Lara,
amb la qual interpreta el monòleg "Com  nos tornem", representat a més de
60 poblacions catalanes. Creadora del personatge Isabel de Sant Cugat,
amb el que col.labora setmanament a "La Nit dels Ignorants" de Catalunya
Ràdio. 

Cristina Alís Raurich - Inicialment comença la seva carrera musical com a
pianista (Conservatori del Liceu i Escola de Lutiers de Barcelona). Aviat
s’interessa per la música medieval, obtenint el grau de teclats en música
medieval i del Renaixement a Basilea, a Suissa (clavicèmbal,
clavicytherium, orgue portàtil).  Com a intèrpret és membre de les
formacions Magister Petrus, La Douce Semblance i Sonus Hyspaniae, i  toca
a duo amb Maria de Mingo (citole). Amb dites formacions, recorre Europa I
amb aparicions a ràdio i tv. S’especialitza en recerca amb l’organista
Walter Chinaglia, sent pionera en la reconstrucció d’un model d’orgue
portatiu del s.  XIII,  amb el qual realitza nombrosos concerts i per Europa i
Amèrica. 



 

 

María de Mingo Carranza - Titulada superior en interpretació
d'instruments de pua al Conservatori de Saragossa. Intèrpret i professora
d'instruments de pua (bandúrria, madolina) i en cítola  medieval. Forma
duet amb amb Cristina Alís (orgue portatiu). Juntes treballen també en la
reconstrucció històrica d'instruments musicals i en la recuperació i
interpretació de manuscrits inèdits musicals medievals. 

Jordi Lara -Escriptor i dramaturg. Va estudiar música i filologia catalana, i
és autor d'un extens catàleg de reportatges i documentals de contingut
cultural per a la televisió. Actualment guionista del programa Els Marcians
i creador i presentador d'Il.luminats (TV3-C33). En el camp literari és
autor, entre d'altres, de la novel.la  “Una màquina d'espavilar ocells de nit”
(edicions de 1984) o “Mística Conilla” (edicions de 1984. Premi de la Crítica
Serra d'Or 2017). El 2019 publica la seva exitosa novel.la "Sis nits d'agost"
(edicions 1984), basada en la mort de Lluís Maria Xirinachs. En teatre és
autor del monòleg teatral "Toron Toron" i dramatúrgies com “Palmira”,
“Com nos tornem”, “Ovidi en primera persona”, “Converses de meuques” o
“Lo matí de ma infantesa”.



CON T R AC T AC I Ó

 


