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No és una representació teatral ni un concert en el sentit 

convencional de la paraula. Lo cortés y lo valiente és un espectacle 

audiovisual a través del qual l’espectador es submergeix dins un 

univers d’imatges i música que el transportarà a una altra època i 

a un altre món. Un “nou món” de paisatges paradisíacs, de natura 

salvatge i exuberant, de mars, llacs i rius, de ciutats flotants, de 

valls i muntanyes rics en olors i colors. Però sobre tot a un món 

d’éssers humans. D’homes que es troben, que es coneixen, que 

s’estimen, que lluiten a mort, que es defensen...

Quatre músics amb instruments del s.XVI acompanyaran, a través 

d’una bona selecció d’obres renaixentistes, a l’actor que – com un 

ràpsode – narrarà una història d’aventures, una odissea basada en 

fets reals acompanyada per la projecció d’imatges en moviment.

Una història detalladament documentada i que va marcar un 

punt d’inflexió en la història d’Amèrica i del món sencer. Un 

esdeveniment que va afectar a tots els aspectes de la vida d’aquells 

homes que es trobaren. Hernán Cortés i l’emperador Moctezuma

són els dos grans protagonistes d’aquesta història emmarcada 

dins un context cultural, geogràfic i musical tan ric i evocador, que 

no volem deixar d’expressar-ho artísticament.
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Lo cortés y lo valiente

Aquest és un espectacle 
d’aproximadament una hora de 
duració, dissenyat per a teatres o 
sales de concert, encara que és 
possible adaptar-ho a diferents 
espais. A cada episodi de la 
narració el segueixen la música 
i una sèrie de retro-projeccions 
colorides, que permetran 
il·luminar lleugerament als 
músics, complementant-se els 
dos elements –música i imatge – 
de manera simbiòtica.

OBJECTIUS
1. Dur als escenaris un esdeveniment històric – la conquesta de Mèxic -, que ha passat pràcticament 

desapercebut al món del teatre, de la música i de les arts audiovisuals en general, especialment quan es 

cumpleixen 500 anys dels fets.

2. Donar a conéixer el capítol desconegudíssim entre els mallorquins de la visita de Hernán Cortés a 

Mallorca, juntament amb l’emperador Carles V, al seu pas per la illa, ca,í de la campanya d’Argel.

3. Presentar una modalitat escènica multidisciplinar, pràcticament absent en el context del teatre i de la 

música antiga, com ara la combinació de músics amb instruments originals del s. XVI, interpretant música 

de l’època; actor en escena, inspirat en el model de “contacontes”, dins el gènere del relat; i, en darrer lloc, 

visualització de projeccions (dibuixos originals i tetare d’ombres xineses) per a il·lustrar els fets narrats.

ALTAMAR
Altamar és una formació musical dedicada especialment a la interpretació de música dels segles XVI i XVII, 

que no es limita a la posada en escena d’un determinat repertori a la manera convencional del concert, 

sinó que inclou, en molts de casos, altres expressions artístiques com el teatre, la dansa i la imatge.

Fundada per Guillermo Femenias l’any 2018, aquesta formació ha participat a diferents festivals de 

Música Antiga, i amb diferents programes de concert, entre els quals cal destacar el dedicat a “Danses del 

Renaixement i del Barroc”, amb la participació de Jaume Compte i dels ballarins Beatriz Lora i José Cabrera. 

Els músics i artiste d’Altamar no formen part d’una plantilla fixa i definitiva, sinó que es conformen a partir 

de les necessitats del programa. Per aquest projecte – i com en tots els altres – la qualitat i professionalitat 

i experiència dels seuscomponents és una condició sine qua non.

VIDEOS            
cliqueu per veure’ls

teAseR Lo CoRtÉs Y Lo VALIente 
(Con AmoRes LA mI mADRe)

https://youtu.be/nTR8AJfSH0Q
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INTEGRANTS

nAnDo GonZÁLeZ
nARRADoR

Músic, compositor, 
amb 2 àlbums propis 
publicats: Hombre 
al agua i Si me 
nombras. Ha gravat 
amb Alejandro 
Sanz, Revolver, 
David Summers, 
Hevia i un llarg etc. 
Actor, llicenciat 

en interpretació textual en la RESAD de 
Madrid, amb una llarga trajectòria en teatre 
musical i també en televisió, on recentment 
ha intervengut en la sèrie Hernán, per a la 
plataforma Amazon Prime Video. Ha interpretat 
tres edicions diferents de Mamma Mia! I l’obra 
Casi normales,guardonada amb tres premis 
Toni a Broadway i el Pulitzer al millor llibret, i 
per la qual va estar nominat l’any 2017 als PTM 
(Premios del Teatro Musical) com millor actor 
protagonista.

GUILLeRmo 
FemenÍAs
GUItARRA 
RenAIXentIstA,
VIoLA De mà

Obté el títol superior 
de guitarra clàssica 
al Conservatori de 
les Illes Balears i 
s’especialitza en 
Música Antiga al 

conservatori Arturo Soria, de Madrid. Rep la 
Menció Honorífica de final de carrera i diferents 
premis de joves intèrprets a Mallorca, tant en la 
secció de solistes com a de música de cambra. 
Ha format part i col·laborat amd diferents 

formacions musicals clàssiques i modernes com 
La Mantuanella, La Búsqueda, Le Carromato, 
Pilgrims, La Companyia de Terpsícore, Studium 
Aureum, Orquestra Simfònica de les Illes Balears, 
Banda Municipal de Palma i Camerata Sa Nostra, 
Acadèmia 1830, que li han duit a participar a 
diferents festivals arreu d’Europa. Ha col·laborat 
amb la Fundació La Caixa en diferents cicles de 
concerts per Espanya i, a l’àmbit de la Música 
Antiga té dos Cd’s al mercat amb el grup The 
Archduke’s Consort: Mr. Dowland and his travels i 
Scherzi Amorosi.

mARtA ALCoVeR
FLAUtes 
RenAIXentIstes

Llicenciada pel 
Conservatori 
Superior de les Illes 
Balears, obté el 
títol de pstgrau en 
Interpretació Musical 
per la Universitat 
de València, així 
com diferents 

premis de joves intèrprets: Concurs Nacional de 
Joves Intèrprets de Xàtiva; Arjau, de Barcelona; 
Art Jove, de Balears i Seminari Internacional 
de Música, de València. Ha col·laborat amb 
diferents orquestres com l’Orquestra Segle XXI, 
Bruckner Akademie, Orquestra Simfònica de 
les Illes Balears, Banda Municipal de Palma, 
Acadèmia 1830 i Studium Aureum. Actualment 
és professora de flauta travessera al Conservatori 
Professional de Música i Dansa de Mallorca.
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INTEGRANTS

RosA CAÑeLLAs
VIoLA De GAmBA

És guanyadora del 
concurs alemany 
“12. Biaggio Marini 
Wettbewerb” 2011, 
amb l’Ensemble 
Festina Lente. 
Realitza concerts 
amb nombroses 
agrupacions de 
música antiga com 

Europäisches Barockorchester, Le Chardon, 
Bergisches Barockorchester Münster, etc. Com a 
membre de l’orquestra L’Arte del Mondo, ofereix 
concerts arreu del món, participa en diverses 
produccions de Cd, i col·labora amb solistes 
com Menahem Pressler, Victoria Mullova, Danie 
Müller Schott, Daniel Hope, etc.

Actualment compagina l’activitat concertística 
amb la pedagógica i és professora de violoncel 
al Conservatori Professional de Música i Dansa 
de Mallorca, a l’Escola de Música de Bunyola i al 
Centre de Música Musicalen.

mARtA AmBRÓs
CLAVeCÍ

Obté el grau 
superior de piano 
al Conservatori 
Superior de 
Barcelona i realitza 
estudis de clavecí 
al Conservatori de 
Música i Dansa 
de Mallorca, a on 
actualment és 

professora de piano. Guanyadora del primer 
premi Art Jove 2002, en la secció de música de 
cambra, ha col·laborat amb diferents formacions 
en distints àmbits tant de la música antiga 
i clàssica, com moderna: Studium Aureum, 
Acadèmia 1830, La Búsqueda, Pilgrims, etc. 
Ha realitzat concerts per la Fundació La Caixa 
a diferents ciutas españyoles i amb diferents 
projectes, tant didàctics com a gires de concerts.

mAX ADRoVeR
ReALItZADoR 
AUDIoVIsUAL

Amb estudis 
d’Arquitectura i 
Història de l’Art, 
jove realitzador 
audiovisual 
autodidacta, 
especialitzat en 
música clàssica i 
dissenyador gràfic 

an l’empresa ARS Concept and Design. Ha 
realitzat diversos videoclips de música clàssica i 
renaixentista així com alguns curtmetratges.
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CONTRACTACIÓ

àngel pujol
605 063 285
Can Muntaner, 5 ppl C· 07003 · Palma 
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https://www.manangelment.com/ca/
https://www.facebook.com/ManangelmentMusical/
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