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Tot ho pot
L’espasa és senzilla però forta i noble. L’espasa neix amb la suor de qui la
forja i la prepara per fer-se amb la història de qui l’empunyarà. L’espasa és
com la nostra Festa: parteix de l’esforç per anar escrivint història. La nostra
espasa és la de la Cultura, la de l’estima a la Terra i a les tradicions. La
nostra espasa és de Llegenda però també de quotidianitat. És l’espasa que
cada any venç a la fera i que ens acompanya cada dia per fer-ho possible.
L’espasa ens dóna calma però també valor. Tothom la pot brandar perquè
és de tots. Fem-la servir junts. Només així la Llegenda perdurarà a la vila i al
país. Només així cauran les pors i la repressió. Només així serem lliures.
L’espasa ens fa lliures. L’espasa és la Festa perquè la Festa és l’arma que
tot ho combat i tot ho pot.
Joan López Cañizares
President de l’Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi
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Fa uns mesos, la junta de Sant Jordi ens va preguntar quan tindríem enllestides les obres
de la passarel·la del Pont Nou i també de les obres arqueològiques i d’enjardinament del
Pont Vell, i ens van llençar el repte de traslladar la Justa i Torneig Medieval a l’indret de
l’Hospital de Santa Magdalena - Pont Vell.
Quan escric aquestes ratlles ens trobem amb obres per tot arreu, però esperem que a
la segona setmana d’abril obrim la passarel·la del Pont Nou, mes el dia 4 de maig, quan
hi haurà la Justa i Torneig Medieval, les obres de l’estrep del Pont Vell i l’enjardinament
d’allò que era Cal Baldrich encara no s’hauran acabat. I per a completar tota l’àrea del
parc fluvial encara restarem algun temps.
Malgrat tot, crec que la realització de la Justa en aquest àmbit obrirà moltes possibilitats, serà un escenari magnífic per a les festes de Sant Jordi, i ja és avui l’operació urbanística de parcs i jardins més gran que ha desenvolupat mai l’Ajuntament de Montblanc.
Aquest nostre Pont Vell, com que el veiem tant quotidianament, no l’acabem de donar
la grandesa arquitectònica i bellesa paisatgística que posseeix. Així com la muralla era
molt present i definitiva en el Pla General d’Ordenació Urbana de Montblanc, el pont
romànic hi era present però no s’hi treballava profundament en el seu entorn.
Esperem que, d’aqui a uns anys, quan tot hagi finalitzat, podrem observar aquest espai
igual com mirem el pont de Carcassonne, d’Avinyó o de Besalú. Que sigui doncs un encert el nou emplaçament de la Justa medieval i així fem més gran any rere any les festes
de Sant Jordi a Montblanc.
Josep Andreu i Domingo
Alcalde de Montblanc
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P R O GR AM A D ’ACTES

17.30

Des de l’Antic Hospital de Santa Magdalena

Comitiva reial per assistir a la missa i a

19.00

19.30

Església de Santa Maria

Missa solemne en honor a Sant Jordi
Muralla de Sant Francesc

Entrega de la rosa -

P15

Dimecres 24 d’abril
09.00

Escola Les Muralles

10.15

Muralla de Sant Jordi

Visita de St. Jordi, la Princesa, el Rei i la Reina
Representació de la Llegenda de Sant Jordi
a càrrec de la Llar d’infants Els Merlets

11.00

Portal de Sant Jordi

Representació a càrrec de la Llar d’infants MD
de la Serra

12.00

Col·legi MD de la Serra i CEE Tilmar

15.30

Antiga església de Sant Francesc

Dibuix, i del 5è Concurs de còmics

16.30
20.00

Centre Aprodisca

Visita de St. Jordi, la Princesa, el Rei i la Reina
Sala St. Maties de la plebania de Sta. Maria

Conferència: “Procés de restauració de la Mare
de Déu del Cor de l’Església de Santa Maria”, a
càrrec d’Aleix Vall

Museu Comarcal

Presentació del llibre: “L’espasa i la llavor”,

18.00
18.30

Mercat de vins i caves -

22.30
23.00

L’arbre màgic, espectacle intinerant a càrrec
dels Joglars de la Bóta - P33

Des de l’Antic Hospital de Santa Magdalena

11.00

12.00

P15

Plaça de Sant Francesc

Dracum Nocte: La invocació del Drac -

P16

Carrers i places de la vila
P16

12.00
12.00

10.00 - 14.00 Carrers i portals de la vila

12.00

10.00 - 20.00 Carrers i places de la vila

13.00

P17

10.00 - 20.00 Carrers i places de la vila

Mostra d’oficis - P19

Des de Muralla de Sant Jordi

13.00
13.00

Comitiva reial

P32

Claustre Sant Francesc

Sant Jordi, la Princesa, la rosa i el Drac
Plaça Poblet i Teixidó

Titelles: La princesa i el pèsol
Muralla de Sant Jordi

Armament a un cavaller -

P32

Des de la plaça Major

Comitiva d’esclaus

Plaça de Sant Francesc

Emboscada a l’hostal

a càrrec d’Excalibur Teatre d’Acció - P34

11.00 - 14.00 I 15.30 - 19.00 Muralla de Sant Jordi

Escola cavalleresca -

Plaça 1 d’octubre

Ilina i la dansa de deesses -

P34

a càrrec de CIA Festuc Teatre - P33

Torns de guàrdia

10.30

Plaça de Sant Francesc

Els Falconers de Valporquero -

a càrrec de La factoria Bram - P30

Dissabte 27 d’abril

Mercat medieval -

Plaça de Sant Francesc

El mestre d’armes

a càrrec d’Excalibur Teatre d’Acció - P34

Casa Desclergue (Plaça Major)

Correfoc -

P19

11.00 - 13.00 Carrers i places de la vila

Comitiva reial per assistir al pregó
Pregó de la Setmana Medieval -

P20

11.00 - 21.00 Plaça de Santa Maria

Divendres 26 d’abril

Visita de St. Jordi, la Princesa, el Rei i la Reina
Entrega de premis del 20è Concurs de

Campament de poble -

De Jordi Nogués Aymerich. Editorial Rosa dels
vents. Organitza: Llibreria La Baldufa

l’entrega de la rosa

18.00

11.00 - 19.00 Portal-Muralla de Sant Jordi

Dijous 25 d’abril

Dimarts 23 d’abril

P18

13.30

Plaça Poblet i Teixidó

Mercat d’esclaus -

P32
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16.00 - 19.00 Carrers i places de la vila

Joglars de carrer, espectacle intinerant a
càrrec dels Joglars de la Bóta - P33

16.30

Torns de guàrdia

Plaça de Sant Francesc

Torneig de cavallers

17.00

17.30
18.00
19.00

Mercat medieval -

11.00 - 14.00 I 15.30 - 18.00 Muralla de Sant Jordi

a càrrec de CIA Festuc Teatre - P33

11.00 - 16.00 Plaça de Santa Maria

Escola cavalleresca -

Titelles: La mongetera màgica
Plaça de Sant Francesc

Els Falconers de Valporquero Plaça 1 d’octubre

Ilina i la dansa de deesses -

P18

Mercat de vins i caves -

P34

P32

Caça de bruixes

33a Representació de la
Llegenda de St. Jordi - P21
Plaça de Sant Francesc

Spurnes, espectacle de foc i pirotècnia

a càrrec d’Excalibur Teatre d’Acció - P34

Pavelló del Casal Montblanquí

Les nits malignes. Concert de rock a càrrec

de Crim, Smoking Souls i DJ Sendo - P22

P19

16.30

Plaça de Sant Francesc

17.00

El mestre d’armes

Des de la Muralla de Sant Jordi

Comitiva reial per assistir al Concert de corals
Antic hospital de Santa Magdalena

17.30

Concert de corals a càrrec de la coral Flor de

18.00

Plaça de Sant Francesc

18.00

Els Falconers de Valporquero -

P32

Plaça de Sant Francesc

Emboscada a l’hostal

P34

Plaça Poblet i Teixidó

Titelles: La mongetera màgica

a càrrec de CIA Festuc Teatre - P33

Lis amb la coral convidada Dolça Catalunya - P32

12.00

Plaça Poblet i Teixidó

Mercat d’esclaus -

a càrrec d’Excalibur Teatre d’Acció - P34

a càrrec d’Excalibur Teatre d’Acció - P34

12.00

Des de la plaça Major

Comitiva d’esclaus

càrrec dels Joglars de la Bóta - P33

dels Joglars de la Bóta - P33

11.30

Plaça de Sant Francesc

Torneig de cavallers

Joglars de carrer, espectacle intinerant a

P20

L’arbre màgic, espectacle intinerant a càrrec

11.00

P32

17.00 - 19.00 Carrers i places de la vila

11.00 - 13.00 Carrers i places de la vila

Plaça de Sant Francesc

13.00
13.30

11.00 - 18.00 Portal-Muralla de Sant Jordi

Campament de poble -

Plaça 1 d’octubre

Ilina i la dansa de deesses -

a càrrec d’Excalibur Teatre d’Acció - P34

Plaça Poblet i Teixidó

21.00 I 23.00 Pg. Joan Martí i Alanis (El Foradot)

00.00

13.00

P17

Sant Jordi, la Princesa, la rosa i el Drac 10.00 - 20.00 Carrers i places de la vila
Mostra d’oficis - P19
a càrrec de La factoria Bram - P30

a càrrec d’Excalibur Teatre d’Acció - P34

22.30

12.00

10.00 - 20.00 Carrers i places de la vila

Claustre Sant Francesc

Claustre Sant Francesc

Sant Jordi, la Princesa, la rosa i el Drac
a càrrec de La factoria Bram - P30

10.00 - 14.00 Carrers i portals de la vila

a càrrec d’Excalibur Teatre d’Acció - P34

17.00

12.00

Diumenge 28 d’abril

Plaça de Sant Francesc

Els Falconers de Valporquero -

P34

Plaça 1 d’octubre

Ilina i la dansa de deesses Carrers i places de la vila

P32

Sortida de comitives de les cinc cases

P R O GR AM A D ’ACTES

18.30

Sant Jordi 7a trobada musical.

Església de Santa Maria

Credencials: Representació del pacte feudal -

Organitzada per els i les mestres de música de les
escoles de la Conca i el centre de recursos pedagògics
de la Conca de Barberà

P23

18.30

Plaça de Sant Francesc

Caça de bruixes

a càrrec d’Excalibur Teatre d’Acció - P34

Dilluns 29 d’abril
20.00

Conferència: “La Pesta Negra de 1348 i les

Dimarts 30 d’abril
Museu Comarcal

Conferència: “Poblet: Els secrets de les pedres
que parlen”, a càrrec de Jordi Rius

Dimecres 1 de maig
10.00

Ermita de Sant Josep

Esports: 42a Cursa Popular i 25a Cursa de Fons

a l’Ermita de Sant Josep de Montblanc
Organitza: Club Atlètic Montblanc

Dijous 2 de maig
20.00

Museu Comarcal

Divendres 3 de maig
Pavelló del Casal Montblanquí

Cantata de la llegenda de la princesa i

Carrers i places de la vila

Les rondes trobadoresques -

P24

Antiga església de Sant Francesc

Sopar reial -

P25

12.00
12.00
12.00

12.00

10.00 - 14.00 Carrers i portals de la vila

Torns de guàrdia

12.30

10.00 - 20.00 Carrers i places de la vila

Mercat medieval -

P17

10.00 - 20.00 Carrers i places de la vila

Mostra d’oficis -

11.00 - 14.00 I 15.30 - 19.00 Muralla de Sant Jordi
P18

11.00 - 19.00 Portal-Muralla de Sant Jordi

Campament de poble -

P20

11.00 - 21.00 Plaça de Santa Maria

Mercat de vins i caves -

11.00

13.00
13.00
13.30
16.00

P34

Claustre Sant Francesc

Sant Jordi, la Princesa, la rosa i el Drac

16.30

L’arbre màgic, espectacle intinerant a càrrec
Plaça de Sant Francesc

a càrrec d’Excalibur Teatre d’Acció - P34

Plaça 1 d’octubre

Ilina i la dansa de deesses -

P32

Plaça Poblet i Teixidó

Danses i malabars

Plaça de Sant Francesc

Caça de bruixes

Des de la plaça Major

Comitiva d’esclaus

Plaça Poblet i Teixidó

Mercat d’esclaus -

P32

Carrers i places de la vila

L’arbre màgic, espectacle intinerant a càrrec
dels Joglars de la Bóta - P33

P19

Carrers i places de la vila

Torneig de cavallers

Plaça de Sant Francesc

Els Falconers de Valporquero -

a càrrec d’Excalibur Teatre d’Acció - P34

Plaça de Sant Francesc

Emboscada a l’hostal

a càrrec d’Excalibur Teatre d’Acció - P34

dels Joglars de la Bóta - P33

11.00

Església de Sant Miquel

Ple Medieval

a càrrec dels Joglars de la Bóta - P33

P19

Escola cavalleresca -

Des de la Muralla de Sant Jordi

Comitiva reial per assistir al Ple Medieval

a càrrec de La factoria Bram - P30

Dissabte 4 de maig

Conferència: “El mestre de la creu verda. Entre
el romànic i el gòtic a les nostres terres”, a càrrec
de Jaume Felip

11.30

21.00

Museu Comarcal

seves conseqüències socioeconòmiques”, a càrrec
de Josep Mª Porta

20.00

20.00

11.30

17.00

Claustre Sant Francesc

Sant Jordi, la Princesa, la rosa i el Drac
a càrrec de La factoria Bram - P30
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17.30
17.30

Plaça de Sant Francesc

Els Falconers de Valporquero -

P34

Plaça Poblet i Teixidó

19.00

Plaça 1 d’octubre

Ilina i la dansa de deesses -

23.30

P32

11.00

Plaça de Sant Francesc

El mestre d’armes

Pont Vell (Raval de Santa Anna)

Justa i honor, torneig medieval -

11.00

Des del Portal de Sant Antoni

La bevenda dels portals -

10.00 - 20.00 Carrers i places de la vila
P17

10.00 - 20.00 Carrers i places de la vila

Mostra d’oficis -

12.00

P24

Torns de guàrdia

Mercat medieval -

P19

Des de la Muralla de Sant Jordi

12.00

16.00

12.00
12.00
12.30
13.00

Església de Sant Miquel

13.00

Gregoriana

Missa gregoriana cantada per l’Schola

P20

Catapult, espectacle intinerant
a càrrec de CIA Traüt - P33

16.30

El mestre d’armes

Els Falconers de Valporquero -

17.30

P34

17.30

Claustre Sant Francesc

Sant Jordi, la Princesa, la rosa i el Drac 18.00
Plaça 1 d’octubre

Ilina i la dansa de deesses -

18.00
P32

18.30

Catapult, a càrrec de CIA Traüt -

P33

Des de Sant Miquel

Comitiva reial per assistir a l’armament

Carrers i places de la vila

Carrocontes, espectacle intinerant
Plaça de Sant Francesc

Caça de bruixes

Plaça Poblet i Teixidó

Carrocontes a càrrec de Traüt Espectacles Plaça de Sant Francesc

Els Falconers de Valporquero Plaça 1 d’octubre

Ilina i la dansa de deesses -

P34

P32

Carrers i places de la vila

Sortida de comitives de les cinc cases
Església de Santa Maria

Les Corts Catalanes de 1414
Acte de cloenda - P27

18.30

Plaça de Sant Francesc

Torneig de cavallers

a càrrec d’Excalibur Teatre d’Acció - P34

Muralla de Sant Jordi

P32

Plaça de Sant Francesc

Emboscada a l’hostal

P32

P33

Plaça de Sant Francesc

Armament a un cavaller -

Plaça Poblet i Teixidó

Mercat d’esclaus -

a càrrec d’Excalibur Teatre d’Acció - P34

Plaça de Sant Francesc

Plaça Poblet i Teixidó

Des de la plaça Major

Comitiva d’esclaus

a càrrec de Traüt Espectacles - P33

Carrers i places de la vila

a càrrec de La factoria Bram - P30

Comitiva reial per assistir a la Missa

Cantorum Sant Miquel - P32

P19

a càrrec d’Excalibur Teatre d’Acció - P34

P26

10.00 - 14.00 Carrers i portals de la vila

11.00

13.30

Campament de poble -

Diumenge 5 de maig

10.30

11.00 - 16.00 Plaça de Santa Maria

P18

11.00 - 18.00 Portal-Muralla de Sant Jordi

a càrrec d’Excalibur Teatre d’Acció - P34

22.00

13.00

Escola cavalleresca -

Mercat de vins i caves -

Danses i malabars

a càrrec dels Joglars de la Bóta - P33

18.00

11.00 - 14.00 I 15.30 - 18.00 Muralla de Sant Jordi

a càrrec d’Excalibur Teatre d’Acció - P34

Diumenge 12 de maig
14.00

Antiga església de Sant Francesc

Dinar de germanor
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L a Setmana Medieval
de Sant Jordi
Compromesa amb el MEDI AMBIENT
Ajudeu-nos a fer la festa més sostenible posant
cada residu al seu lloc.
Entre tots ho farem possible!

14

Dimarts 23 d’abril

Divendres 26 d’abril

Entrega de la Rosa

El pregó Medieval

Arrelats a la tradició

Un esclat de color per donar
la benvinguda a la festa

Fa dècades, Joan Amades va situar la Llegenda de Sant
Jordi a Montblanc. Actualment la vila medieval de Catalunya
celebra cada 23 d’abril amb el cavaller Sant Jordi lliurant la rosa
a la princesa.
Perpetuem així una de les tradicions nacionals més estimades.
Tota la cort reial acompanyarà Sant Jordi i dansarà al voltant de
la parella per celebrar aquesta gesta d’amor.

Com totes les grans celebracions, la Setmana Medieval s’inaugura amb
un acte solemne. El pregó és el tret de sortida a dues setmanes d’activitat
intensa, en què la vida de Montblanc es transformarà per complert.
Enguany anirà a càrrec de l’escriptor Màrius Serra.
La comitiva reial farà la primera sortida, tot fent els honors al pregoner
encarregat d’encetar la 32a Setmana Medieval. No hi faltaran cavallers,
nobles, el poble, Sant Jordi i la Princesa. Banderes, dúcties, faranduleres i
nobles, al so del primer tambor que anuncia el retorn de Montblanc al seu
passat més esplendorós.

19.30 h
Muralla de Sant Francesc

18.30 h
Plaça Major
		 (Casa Desclergue)

15
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Divendres 26 d’abril

La invocació del Drac
L’arribada de les forces del mal i del Drac dels Quatre Elements us transportarà a un món fosc,
transitat per bruixes, barjaules i adoradors del diable. La Dracum Nocte és un muntatge teatral
de gran format, en el qual 80 actors narren la transmutació de l’ésser més immund i cruel que mai
hagi trepitjat la Terra.
Les tenebres de la Dracum Nocte us recordaran que el mal sempre és a punt per obrir el camí a la
devastació i que el combat amb la llum és ferotge i d’alta intensitat.
El correfoc dels Dimonis de Montblanc, el Drac de Montblanc, els Dimonis de Gràcia i els Dimonis
d’Els Pallaresos seran l’epíleg d’una nit encesa i perfecta per a l’arribada de les forces del mal de
la Dracum.

Espectacle: 22.30 h
		 Correfoc: 23.00 h
Plaça de Sant Francesc
Recorregut correfoc: Inici a la Plaça
		 Sant Francesc, Muralla de Sant Jordi,
		 Xolladors, Font Major, Plaça Major, Pere 		
		 Berenguer de Vilafranca, Major, Plaça Sant
		 Francesc

Dissabte 27 I Diumenge 28 I Dissabte 4 I Diumenge 5
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Mercat Medieval
Mercaders pels carrers i les places
Montblanc gaudeix del privilegi reial d’organitzar fires i mercats des de l’any 1281. El mercat
medieval de Montblanc és un dels més autèntics que s’organitzen a Catalunya. Les parades,
situades a diferents places i carrers del nucli antic medieval, aconsegueixen recrear l’ambient de
l’Edat Mitjana, quan, igual que ara, passavolants, curiosos i compradors acudien a Montblanc a
proveir-se d’estris, queviures i animals.
Viandes diverses com ara embotits, formatges o dolços comparteixen espais amb els millors
productes d’artesania, elaborada en fang, fusta, ceràmica, teixits o joies.

10.00 - 20.00 h
Plaça Major i carrers del voltant
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Dissabte 27 I Diumenge 28 I Dissabte 4 I Diumenge 5

Escola Cavalleresca
Converteix-te en un cavaller medieval per un dia
Voleu saber com se sentien els cavallers medievals? I conèixer com lluitaven i a què
es dedicaven entre batalla i batalla? Al fossar de la muralla de Sant Jordi, els cavallers
de les quatre cases nobiliàries del Montblanc medieval són els protagonistes del
campament militar. És un espai on gaudir del tir amb arc, tallers d’escuts i espases, i
passejades a cavall. També us trobareu amb soldats en acció en torneigs, on exhibiran
les seves habilitats. Al campament, sereu testimonis d’excepció de l’armament d’un
cavaller per part del rei, Sant Jordi i la cort.

Dissabtes: 11.00 - 14.00 | 15.30 - 19.00 h
		 Diumenges: 11.00 - 14.00 | 15.30 - 18.00 h
		 Espectacles gratuïts
Muralla de Sant Jordi
Taller d’escuts i espases - 10€*, Tir amb arc - 3€*
		 Passeig a cavall - 3€*
*Consulteu els packs i ofertes a taquilla

Dissabte 27 I Diumenge 28 I Dissabte 4 I Diumenge 5
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Mercat de vins i caves

Mostra d’oficis

Els millors sucs de la nostra terra

El valor del treball artesà

A la majestuosa plaça de Santa Maria i sota la mirada d’apòstols i gàrgoles, copa
en mà podreu degustar els millors vins de la comarca. Cellers de la DO Conca
de Barberà ofereixen vins i escumosos que us sorprendran. Veniu a descobrir el
nostre patrimoni vinícola.

El Mercat Medieval de Montblanc mostra també alguns oficis
artesans que estan a punt de perdre’s o que ja costa veure en públic. Per les places i carrers del nucli antic, trobareu els artesans
treballant segons els vells costums i tècniques.

Els cellers que enguany podreu trobar al mercat són: Succés Vinícola, Riudabella,
Rendé Masdéu, Vins de Pedra, Celler Pla de la Masó-Agrícola de Barberà, Vidbertus, Mas de la Sabatera, Carles Andreu, Mas Foraster, Gerida Viticultors, Cellers
Domenys i Rosa M. Torres.

Ferrers, filadores, cistellers, destil·ladors, forners o picapedrers
són sols alguns dels artesans que podreu veure treballant el seu
producte, tot passejant per un mercat autèntic que us transportarà a l’Edat Mitjana en un riu de colors, olors i sensacions visuals.

Dissabtes: 11.00 - 21.00 h
		 Diumenges: 11.00 - 16.00 h
Plaça de Santa Maria
Copa i bossa 3€
		 Degustació 1, 2 o 3€ segons el vi

10.00 - 20.00 h
Plaça Major i carrers del voltant
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Dissabte 27 I Diumenge 28 I Dissabte 4 I Diumenge 5

Campament de poble
La vida quotidiana
Com vivia el poble durant l’Edat Mitjana? La muralla i portal de Sant Jordi es converteixen, durant la Setmana Medieval, en l’escenari de la vida quotidiana de l’època medieval.
Durant la festa s’hi podran veure diverses recreacions de la vida medieval. El visitant
descobrirà com vivien, què menjaven i com passaven el temps lliure. En aquest espai
també es mostraran diversos oficis que eren habituals a l’època medieval.

Dissabtes: 11.00 - 19.00 h
		 Diumenges: 11.00 - 18.00 h
Portal-Muralla de Sant Jordi

Dissabte 27 d’abril
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Representació
de la

Llegenda de Sant Jordi
L’espectacle més emblemàtic de la Setmana Medieval
Sant Jordi matà el drac a Montblanc. Aquesta llegenda, àmpliament coneguda arreu del món,
se situa a la nostra vila, segons recullen reconeguts folkloristes catalans com Joan Amades i
Anna de Valldaura.
Música, foc, llum, color i més de 200 actors en escena donen vida a aquesta eterna lluita entre el
bé i el mal. La Llegenda és l’origen de la Setmana Medieval. Es va representar per primer cop el
1987, però no ha deixat de transformar-se com mereix aquest espectacle de gran format.
El 2014, es va fer un altre salt endavant, amb la renovació total del format. Una de les novetats
més celebrades pels prop de 3.000 espectadors que veuen cada any la representació van ser
les espectaculars projeccions sobre la muralla medieval, una de les més ben conservades de
Catalunya. Des de l’any 2017, a més, la Setmana Medieval compta amb un impressionant Drac
articulat: 8,5 metres de llargada i 4 d’alçada. És una de les grans estrelles de l’espectacle.

Sessió Vespre: 21.00 h
		 Sessió Nit: 23.00 h
		 Durada: 1’10”
Passeig Joan Martí i Alanís (El Foradot)
		
		
		
		

Infants fins 4 anys - Gratuït sense seient
Infants fins als 12 anys - 5€
Adults +13 anys - 16€
Grups +20 persones - 13€/persona
Socis - 13€

		 VENDA: Punt d’informació (Pl. de St. Miquel) i
		 taquilla 1 hora abans de cada representació.
		 Aforament limitat
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Dissabte 27 d’abril
Smoking Souls

Crim

El Son de la Chama

Música fins a la matinada!
Les Nits Malignes posaran la nota festiva i musical d’aquesta edició de la Setmana Medieval. Crim s’ha convertit en el grup capçalera del punk-rock fet a
Catalunya. Formats l’any 2011 a Tarragona, venen a Montblanc per presentar
el seu darrer disc “Pare Nostre que esteu a l’infern”. Smoking Souls, per la
seva banda, són actualment el grup de referència i més potents de l’escena
muiscal del País Valencià. Realitzaran a Montblanc el primer concert a Catalunya de la seva nova gira 2019, i ens presentaran el seu nou single “Líquid”.
Tancarà la festa el DJ Sendo.

00.00 h

Pavelló del Casal Montblanquí

Entrada anticipada - 5€ , taquilla - 6€
		 Menors de 16 anys acompanyats d’un adult
Crim, Smoking Souls i Dj Sendo

Diumenge 28 d’abril
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Credencials, el pacte feudal
El ritual pren l’escena
És un dels actes més tradicionals de la festa, de gran pes dramàtic i, sobretot, rigor històric. A través
d’un muntatge teatral d’una hora de durada, una trentena de parelles de nobles lliuraran les seves
credencials al rei, sota l’atenta mirada del bisbe.
Mitjançant un dels rituals propis de l’Edat Mitjana, l’obra mostra al públic la rígida jerarquització
de la societat feudal, dividida en estaments socials, en la qual actes com el lliurament de les
credencials eren d’una gran importància. El text de l’obra s’ha escrit amb assessorament històric
i cercant documents antics fins a trobar algunes dades històriques curioses de les cases nobles
montblanquines, que hi queden reflectides. La representació tindrà lloc a un marc que desprèn
solemnitat i història, l’església de Santa Maria.

18.30 h
		

Gratuït

Església de Santa Maria
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Divendres 3 de maig

Dissabte 4 de maig

Rondes Trobadoresques

Bevenda dels Portals

La comitiva festiva de la Setmana Medieval

Tastet de begudes medievals

Mentre cau el dia i s’enfosqueix el cel, una comitiva de centenars de vilatans
surt als carrers de Montblanc per assistir a un sopar molt especial. L’àpat
aplegarà els nobles i el poble. Durant les rondes, es van recollint els reis i els
caps de casa, acompanyats del seu exèrcit i tota la cort.

Montblanc era una vila animada, on qualsevol gesta es festejava
amb gresca i dansa. Volem reviure-ho, tot tastant diferents begudes d’origen medieval. Aquesta nit, farem gresca, ballarem i, en
bona companyia, recorrerem els portals de la magnífica muralla
de la vila.

Els millors joglars de la contrada recitaran versos per convèncer els cagadubtes que no s’han de perdre la festa. Acompanya’ns pels carrers de la vila!

23.30 h		
20.00 h
Inici a la plaça de Sant Marçal
		
		
		
		

Recorregut: Plaça de St. Marçal, Font del Vall, Xolladors, Font Major, Plaça Major,
Guimrós, Font del Vall, Guillem de Llordat (Palau Reial), Vilanova del Mercadal,
Plaça Major, Pere Berenguer de Vilafranca, Riber, plaça dels Àngels, carrer dels
Jueus, St. Josep (Palau Alenyà), Sta. Tecla, Portal de St. Antoni, Major, pl. St.
Miquel (Palau del Castlà), Major, plaça de St. Francesc

Portal de Sant Antoni

Tiquet degustació - 5€
		 VENDA: Punt d’informació (Pl. de St. Miquel) fins a les 20h i de
		 23h a 00h a la taquilla del fossar de la Muralla de Santa Tecla
		
		
		
		
		

Recorregut: Portal de Sant Antoni, Major, Josa, Solans, Estudi Major,
Regina, Sant Marçal, Plaça De Sant Marçal, Portal De Sant Marçal,
Muralla de Sant Jordi, Xolladors, Font Del Vall, Parlaments, Poblet i
Teixidó, Portal de Sant Jordi, Muralla Alfons I, Muralla Jaume II, Portal
del Castlà, Muralla Jaume II, Portal de Bové, Font de La Vila, Riuot,
Muralla Alfons III, Plaça De Santa Tecla

Divendres 3 de maig
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Sopar Reial
Un espectacle suggeridor pels cinc sentits
Una nit l’any, l’antiga església de Sant Francesc acull el sopar més màgic i especial de la contrada. La
noblesa i el poble compartiran taula i viandes en una celebració que s’allargarà fins a la matinada. Gaudiran dels espectacles oferts pels millors joglars i trobadors, i amb la música més animada. Tampoc
hi faltaran les actuacions de les banderes, les dúcties, la faranduleres i les dansaires d’Orient.
L’acte és obert a tothom, però és imprescindible vestir-hi roba medieval i comptar amb el vist-i-plau de la
Comissió de Vestuari de l’Associació Medieval per assistir al sopar.

21.00 h
Antiga església de Sant Francesc
Menú infantil - 20€
		 Socis - 30€
		 No socis - 42€
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Dissabte 4 de maig

Justa i honor
Força, destresa i emoció es posen a prova
El Montblanc medieval acull un gran torneig on cavallers vinguts de tot arreu celebren justes i combats. L’espectacle esdevindrà l’escenari d’una tragèdia on la vilesa d’un cavaller aboca a la persona
més bondadosa i innocent a una violència de la que mai s’hagués vist capaç.
Un espectacle on es podrà gaudir de l’escenificació fidedigna d’un torneig medieval, amb justes
en la que els cavallers resolen qüestions d’honor i acrediten la seva destresa en el maneig de les
armes amb combats singulars a cavall. Tot plegat amb el Pont Vell de Montblanc com a escenari.
Un espai medieval de gran valor patrimonial que donarà encara més espectacularitat al torneig.

22.00 h
		 Durada: 65”
Pont Vell (Raval de Santa Anna)
		
		
		
		

Infants fins 4 anys - Gratuït sense seient
Infants fins als 12 anys - 5€
Adults +13 anys - 15€
Grups +20 persones - 12€/persona
Socis - 12€

		 VENDA: Punt d’informació (Pl. de St. Miquel) i
		 taquilla 1 hora abans de cada representació.
		 Aforament limitat

Diumenge 5 de maig
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Les Corts Catalanes de 1414
L’origen de les nostres institucions
Vols saber com eren les Corts medievals que es feien a Catalunya? I conèixer de prop els orígens
de les nostres institucions polítiques?
A Montblanc, tens una oportunitat única per endinsar-t’hi amb la representació de les Corts Catalanes de 1414. Tot admirant el marc històric real en el qual van tenir lloc, descubrireu les corts
més democràtiques de l’Europa medieval. En l’esplèndida església de Santa Maria la Major de Montblanc, la representació de les Corts Catalanes de 1414 esdevé un espectacle dirigit amb rigor històric, i
alhora ple de poesia i bellesa. Us transportarà al segle XV.
Aquest és l’acte de cloenda de la 32a edició de la Setmana Medieval de la Llegenda de Sant Jordi.

Nota: L’aforament pel públic general és molt limitat. L’acte de
cloenda es dirigeix, principalment, als participants de la festa,
que ocupen seients reservats.

18.30 h
Església de Santa Maria
Gratuït

28

29

30

Altres actes i espectacles

Quadre horari a la pàgina 35

Venda de tiquets fins 1 hora abans de l’inici de l’espectacle al Punt d’Informació

Sant Jordi, la princesa, la rosa i el drac
A la vila de Montblanc s’hi acosta un Drac que té mooolta gana. Però quan hi arriba es troba amb que els vilatans ja s’ho han menjat tot,
perquè són una colla de farts. S’han cruspit conills, gallines, bestiar de peu rodó.... I fins i tot els xurros de la xurreria! Però tot això a la
bèstia li és ben bé igual, perquè està afamada.
Aleshores, el rei es veurà obligat a fer un sorteig de persones per tal d’acontentar la fera, i li toca a la princesa. Afortunadament, arriba Sant
Jordi per salvar-los del monstre golut, però per fer bona la llegenda, al sant cavaller li caldrà una rosa, de les que sedueixen de veritat, amb
la qual enamorar la princesa. I és aquí on necessitarà l’ajut del drac.
Arribaran a un acord? La princesa acabarà engolida per la bèstia? Són alguns dels interrogants que mirarem de resoldre amb la llegenda
de sempre, però, aquest cop, explicada per la reina de la vila, a qui li agrada molt remullar-se la gola.
La factoria Bram
Claustre de Sant Francesc
Infants fins a 2 anys: Gratuït · Infants fins als 12 anys: 2€ · Adults +13 anys - 3€				

30”

El conte

Ja pots llegir el conte d’aquest espectacle,
que està escrit per David Ortín i il·lustrat per
Joan Vizcarra. Editat per La Musca, és el primer conte de la col·lecció Merlet i posa en
paper l’espectacle infantil, de gran èxit entre
el públic de la Setmana Medieval de Montblanc. Les il·lustracions del caricaturista
montblanquí corresponen als actors i actrius
dels personatges de l’espectacle teatral.
Espectacle, P. Informació, Oficina de
		 turisme i llibreries
9,95€

31

Cantata de la Llegenda de la Princesa i Sant Jordi
Montblanc acollirà, en el marc de la Setmana Medieval, la VII edició de la trobada musical dels alumnes de cicle mitjà de les escoles de la
Conca de Barberà. Es tracta d’una cantata que enguany té la Llegenda de la Princesa i Sant Jordi com a protagonista. Es tracta d’una obra
escrita i musicada per Jordi Cartanyà que cantaran 400 nens i nenes de la Conca. La història trenca els estereotips de gènere i empodera
la Princesa per la seva condició de dona, capgirant així la tradicional Llegenda de Sant Jordi.
L’acte l’organitzen els i les mestres de música de la comarca conjuntament amb el Centre de Recursos Pedagògics de la Conca de Barberà.
L’entrada serà lliure i durant l’acte es podrà adquirir la Cantata en format llibre.

Pavelló del Casal Montblanquí				
Gratuït				

Divendres 3 de maig - 11.30 h
Durada 60”

El llibre

La cantata es pot adquirir també en format
llibre. Editada per La Musca, inclou els
textos de les cançons, les il·lustracions de
Laura Magrinyà, els disc amb les cançons
i les partitures. Al disc hi podreu trobar les
veus de Jordi Cartanyà, Maria Jacobs i Joan
Reig. Un regal magnífic per gaudir a casa de
les cançons d’aquesta particular versió de la
Llegenda de Sant Jordi.
Espectacle, P. Informació i llibreries		
12€

32

Concert de corals

Experimenta el Cant Coral en un espai amb molta història.
La Coral Flor de Lis i la Coral Joia d’Alella tornaran a omplir l’antic
hospital de Santa Magdalena amb les seves veus en un dels
actes més tradicionals de la Setmana Medieval. Una manera de
transportar-se al passat més esplendorós de la vila a través de
la música.
Antic hospital de Santa Magdalena

El gregorià és un cant llatí propi de la litúrgia de l’església romana. S’interpreta a cappella, a l’uníson i sense cap instrument.
Amb ànim de recuperar aquest cant, gran protagonista de l’alta
Edat Mitjana, l’Schola Cantorum de Sant Miquel, us ofereix una
missa cantada íntegrament en gregorià. Tota una experiènca
acústica per reviure una tradició històrica.
Església de Sant Miquel

El mercat d’esclaus

Presoners de guerra i els seus descendents eren mercaderies usuals a l’Edat Mitjana. Amb grans dosis d’humor, aquest
espectacle teatral us farà riure i participar d’una subhasta
d’esclaus molt especial. t

Plaça Poblet i Teixidó

Missa Gregoriana

40”

Armament a un Cavaller

Sa Majestat el Rei nomenarà cavaller a un valent jovencell,
amb Sant Jordi com a padrí. Espectacle que rememora una
de les cerimònies del ritual de vassallatge medieval i ho fa
amb rigor històric.

Muralla de Sant Jordi

15”

Ilina i la dansa de les deeses Els Falconers de Valporquero
Moviments corporals suggeridors. Vestits de fantasia que es
mouen al ritme del cos i la música oriental. La ballarina Ilina
mostra totes les possibilitats de l’antiga dansa del ventre, en
un espectacle ple de color per conquerir tots els sentits.

Plaça 1 d’octubre

15”

Has sentit mai un rapinyaire passar a dos dits del teu cap? La
falconeria era una de les disciplines més destacades en la
diversió i caça dels nobles i reis a l’Edat Mitjana. Una exhibició
amena i divertida, en les quals també participa el públic.

Plaça de Sant Francesc

35”
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L’arbre màgic

Joglars de carrer + Danses i malabars El carrocontes
Musics alegres i festius, que no deixen ningú indiferents, tanqueu les portes i vigileu que no us entrin a casa!
Amb les seves ocurrències animen els carrers i places, i també fan música.

A la vila, arriba un carro ple d’històries. Són antics comediants
que passejen, per carrers i places, amb farcells que contenen
contes i llegendes. Aquest espectacle itinerant és una peculiar
cercavila de contes sobre reis, princeses i cavallers.

CIA Joglars de la Bóta

CIA Joglars de la Bóta

TRAÜT espectacles

Hem ensinistrat l’arbre amb el so del sac de gemecs. En
podreu gaudir pels carrers i places de la vila. Atenció! Porta
bona sort passar per sota de les seves cames. Animació de
carrer itinerant per a tots els públics.

Espectacle intinerant

Espectacle intinerant

Itinerant + Pl. Poblet i Teixidó

30”

La princesa i el pèsol

La mongetera màgica

Catapult

La Princesa i el Pèsol és una adaptació del conegut conte popular de Hans Christian Andersen. Un espectacle de titelles amb
música en directe, apte per a tots els públics a partir de 3 anys.
Us transportarà a un món ple d’imaginació, aventures i fantasia

La Lina i la seva família es veuran obligats a marxar de casa a
causa dels problemes econòmics. La Lina no es rendeix i, valenta
de mena, emprèn un viatge a la recerca d’una mongetera màgica
que puja fins més enllà del cel, on viu un ogre i el seu tresor... Els
ajudarà a salvar la llar de la Lina?
CIA Festuc Teatre

Alerta: arriben els bàrbars!!! Aquesta singular tropa de soldats
bàrbars del nord mostren amb orgull les seves habilitats tot
disparant una gran catapulta. És una divertida paròdia que
ironitza sobre l’absurditat de la guerra.

CIA Festuc Teatre
Plaça Poblet i Teixidó

50”

Plaça Poblet i Teixidó

50”

TRAÜT espectacles
Itinerant + Pl. Poblet i Teixidó

30”
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Caça de bruixes

Spurnes

Emboscada a l’hostal

Un grup de noies que viuen al bosc,espavilades i rebels són
buscades i perseguides per bruixes pel mateix comte per tal
d’evitar una rebel·lió.

La màgia del foc i la pirotècnia, un espectacle potent, totalment musical i coreografiat que no et deixarà indiferent.

“El Colomar” és un hostal de mala mort on mai hi passa res,
per això mateix ha estat escollit per a una missió d’alt secret.

CIA Excalibur Teatre d’Acció

CIA Excalibur Teatre d’Acció

CIA Excalibur Teatre d’Acció
Plaça de Sant Francesc

25”

Plaça de Sant Francesc

20”

El mestre d’armes

Torneig de cavallers

El mestre explica costums de l’edat mitjana, estil de vida,
entrenament dels cavallers, així com curiositats de l’època
i costums que encara perduren avui. Tècniques de combat,
claus, caigudes, i lluites en viu.

Osrich, conegut com a Rei benevolent I amb la millor guàrdia
entrenada per ell mateix, dóna oportunitat a joves promeses a
obtenir el títol de soldat Reial.

CIA Excalibur Teatre d’Acció
Plaça de Sant Francesc

25”

Plaça de Sant Francesc

Visites al campanar
de Santa Maria

Tot el dia llevat dels moments de celebració litúrgica

CIA Excalibur Teatre d’Acció
Plaça de Sant Francesc

20”

Preu adults: 2€

(Menors d’edat acompanyats,
entrada gratuïta)

20”

Q UA DR E H O R AR I ALTR E S ACT ES

Dissabte 27
Plaça de Sant
Francesc

Diumenge 28

Dissabte 4

Diumenge 5

11.00 Excalibur: El mestre d’armes

11.00 Excalibur: El mestre d’armes

11.00 Excalibur: Torneig de cavallers

11.00 Excalibur: El mestre d’armes

12.00 Els Falconers de Valporquero

12.00 Els Falconers de Valporquero

12.00 Els Falconers de Valporquero

12.00 Els Falconers de Valporquero

13.00 Excalibur: Emboscada a l’hostal

13.00 Excalibur: Torneig de cavallers

13.00 Excalibur: Caça de bruixes

13.00 Excalibur: Emboscada a l’hostal

16.30 Excalibur: Torneig de cavallers

16.30 Excalibur: Emboscada a l’hostal

16.30 Excalibur: Emboscada a l’hostal

16.30 Excalibur: Caça de bruixes

17.30 Els Falconers de Valporquero

17.30 Els Falconers de Valporquero

17.30 Els Falconers de Valporquero

17.30 Els Falconers de Valporquero

19.00 Excalibur: Caça de bruixes

18.30 Excalibur: Caça de bruixes

19.00 Excalibur: El mestre d’armes

18.30 Excalibur: Torneig de cavallers

12.00 Sant Jordi, la princesa,
la rosa i el drac

12.00 Sant Jordi, la princesa,
la rosa i el drac

12.00 Sant Jordi, la princesa,
la rosa i el drac

22.30 Excalibur: Spurnes

Claustre de Sant
Francesc

12.00 Sant Jordi, la princesa,
la rosa i el drac
17.00 Sant Jordi, la princesa,
la rosa i el drac

17.00 Sant Jordi, la princesa,
la rosa i el drac

Sant Miquel
Plaça 1 d’octubre

Mlla. St. Jordi (campament)

11.00 Missa Gregoriana
12.00 Ilina i la dansa de les deesses 12.00 Ilina i la dansa de les deesses 12.00 Ilina i la dansa de les deesses 12.00 Ilina i la dansa de les deesses
18.00 Ilina i la dansa de les deesses 18.00 Ilina i la dansa de les deesses 18.00 Ilina i la dansa de les deesses 18.00 Ilina i la dansa de les deesses
13.00 Armament a un Cavaller

Església de Sta. Magdalena
Plaça Poblet
i Teixidó

Carrers i plaçes
de la vila

13.00 Armament a un Cavaller
12.00 Concert de corals

12.00 Festuc: La princesa i el pèsol
13.30 Mercat d’esclaus
17.00 Festuc: La mongetera màgica

13.30 Mercat d’esclaus
17.00 Festuc: La mongetera màgica

12.30 Jrs. de la Bóta: Danses i malabars 12.00 Traüt: Catapult
13.30 Mercat d’esclaus
13.30 Mercat d’esclaus
17.30 Jrs. de la Bóta: Danses i malabars 17.30 Traüt: Carrocontes

11.00 Jrs. de la Bóta: L’arbre màgic
11.00 Jrs. de la Bóta: L’arbre màgic
11.00 Jrs. de la Bóta: L’arbre màgic
16.00 Jrs. de la Bóta: Joglars de carrer 16.00 Jrs. de la Bóta: Joglars de carrer 16.00 Jrs. de la Bóta: L’arbre màgic

11.00 Traüt: Catapult
16.00 Traüt: Carrocontes
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impressió digital
impressió òfset
serigrafia
reprografia
gran format
banderes
enquadernació
disseny gràfic
samarretes
reclams publicitaris
papereria

impremta

Tel. 977 86 00 18
C/ Mare Vedruna, 14
43400 MONTBLANC

www.impremtarequesens.com
w
ww.requesens.com
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Segueix-nos!

Troba’ns a Facebook, Instagram i Twitter
amb el nom Setmana Medieval
ww.setmanamedieval.cat

ORGANITZA:
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AMB EL SUPORT DE:

PAT R O C I N A D O R S :

COL·LABORADORS:

M I TJ A N S D E C O M U N I C A C I Ó P A T R O C I N A D O R S :

M I TJ A N S D E C O M U N I C A C I Ó C O L · L A B O R A D O R S :

E N T I TAT S C O L · L A B O R A D O R E S :
- Coral Flor de Lis
- Dimonis de Montblanc
- Drac de Montblanc
- Schola Gregoriana de Sant Miquel
- Torraires de Montblanc
- Banda de Música Verge de la Serra
- Grallers de Montblanc

- ADOMONT
- Guies de Montblanc
- Protecció Civil de Montblanc
- Ball de bastons de Montblanc
- Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà
- Parròquia de Santa Maria La Major
- Museu Comarcal de la Conca de Barberà

- Unió de Botiguers de Montblanc
- Associació Andalusa de Montblanc
- Associació de la bicicleta
- Restaurant cal Magret
- Restaurant l’Ull de la Vila

Disseny gràfic i maquetació:

Disseny i gestió del programa de patrocini:

Fotografia de portada: David Oliete
Les fotografies han estat cedides per: Roger Griñó, David Solé, José Carlos León, Pep Torres i Blai Rosell

