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A més a més d’un repte continuat, Te-
rra de Trobadors va ser per a mi una 
important font d’aprenentatge que 
em va permetre conèixer la realitat 
històrica medieval de casa nostra i, 
també, la riquesa que comporta el 
treballar conjuntament amb tants de 
participants i col·laboradors. 

Tots plegats, doncs, conscients del gran 
bagatge històric que teníem per explo-
rar –i per explotar- vàrem posar mans 
a l’obra per a un Terra de Trobadors 
participatiu que recuperés la història 
castellonina de manera festiva però 
també rigorosa, i per això feia falta 
que algú assessorés correctament. Així 
va sorgir el conveni amb la Universitat 
Autònoma de Barcelona, primer, i la 
Universitat de Girona, després. I així va 
sorgir, també, el Centre d’Estudis Tro-
badorescos i la revista Mot so razo. 

El festival va anar creixent de mica 
en mica, amb la seva música, les se-
ves representacions i la recuperació 
de fets i costums de l’època dels nos-
tres comtes. I ens vàrem convertir en 
referents. Moltes poblacions de casa 

nostra han endegat festes històriques 
d’èpoques diverses després de visitar 
Castelló d’Empúries i de reunir-se amb 
els responsables de Terra de Trobadors. 
També poblacions d’altres països euro-
peus ens convidaven perquè anéssim 
a explicar com funcionava el nostre 
festival.

I per últim –i no podia ser menys– el 
festival em va ensenyar a tenir pacièn-
cia, a esperar millors moments per a 
idees poc madures que guardava en 
algun calaix i, evidentment, a encaixar 
errors, a rectificar i a tornar a començar 
de nou amb, si era possible, la mateixa 
il·lusió que al principi. 

El 2003, altres compromisos i responsa-
bilitats em van distanciar del festival, i 
a partir del 2004 ja no hi vaig tenir res 
a veure. Però Terra de Trobadors és una 
entitat viva que segueix el seu curs 
i no es pot permetre el luxe de morir 
d’èxit, ans al contrari, té la obligació de 
reinventar-se contínuament per a po-
der seguir vivint i seguir creixent amb 
la mateixa dignitat de sempre.

Maria Crehuet Wennberg

Pròleg

Fer un escrit sobre el Festival Terra de 
Trobadors en el seu 20è aniversari no 
em resulta pas fàcil. Terra de Trobadors 
va ser per a mi, primer que res, un rep-
te. El juny de 1991, des de l’Alcaldia, em 
varen encomanar de posar en marxa 
un festival de música trobadoresca... 
pel setembre! La idea la portaven dos 
grups de música de trobadors, un de 
la Catalunya Nord, amb en Gerard 
Zuchetto al capdavant i recolzat pel 
Chargé de la Culture del Conseil Re-
gional del Llenguadoc-Rosselló, senyor 
Etienne Hammel; i l’altre, de les nos-
tres comarques, amb la Maria Laffitte 
i l’Alfons Encinas, recolzats pel Delegat 
Territorial de Cultura de la Generalitat, 
senyor Joan Saqués. Els dubtes de si 
es podia organitzar alguna cosa dig-
ne amb tan poc temps van provocar 
l’amor propi. I en el primer festival de-
mostràvem que havíem estat capaços 
d’organitzar-ho no només dignament, 
si no també amb el resultat d’un gran 
èxit.
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Història del Festival
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     Festival Terra de Trobadors

La vila comtal de Castelló d’Empúries 
encara conserva tots els vestigis de 
la seva capitalitat medieval: els ca-
rrers estrets, edificis històrics, la 
muralla, la basílica de Santa Maria i 
la seva gent marquen el caràcter de 
la vila, que constantment ha sabut 
adaptar-se al pas del temps.

Avui dia, la vila segueix essent un 
referent a tot el territori que conser-
vant la seva idiosincràsia mil·lenària 
i complementada amb la marina 
residencial d’Empuriabrava i al 
Parc Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà, fa realitat la convivència 
entre la història el turisme i la na-
tura.

Castelló d’Empúries, l’antiga capi-
tal del comtat d’Empúries, presenta 
una dilatada història des de les re-
ferències històriques més antigues 
conegudes (879 dC), primer com a 
suburbi dins el pagus de Peralada, 
i a partir del segle XI com a capi-
tal del comtat d’Empúries després 
de l’abandonament de l’antiga ci-
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vitas romana d’Empúries. Així, l’any 
812 trobem esmentat com el comte 
d’Empúries més antic conegut Ermen-
guer, amb caràcter feudatari del poder 
franc. 

Durant els segles següents, es suc-
ceeixen els diferents comtes i nissagues 
comtals, essent el casal d’Empúries un 
dels més sobirans i amb més caràc-
ter davant la puixant i poderosa casa 
comtal de Barcelona, i no és fins la 
mort el 1322 del comte Ponç Hug V (o 
Magaulí) i la desaparició de la nissa-
ga comtal autòctona, primer, i la mort 
de l’infant Pere II del casal de Barcelo-
na l’any 1401, després, que el comtat 
d’Empúries perd la seva independèn-
cia i és incorporat finalment a la Coro-
na d’Aragó.

La poesia trobadoresca es manifesta 
sobre tot en els segles XII i XIII en el 
territori comprès entre Occitània, Ca-
talunya i el nord d’Itàlia. S’escrivia en 
llengua provençal “occità” i era sobre 
tot de temàtica amorosa però també 
podia centrar-se en aspectes polítics, 
morals i literaris.

Precisament, són els darrers comtes 
de la nissaga emporitana –Ponç Hug 
IV, Ponç Hug V– i també els primers 
del casal de Barcelona –Pere I, Ramon 
Berenguer I i Joan I– els protectors de 
l’esplendor cultural dels segles XIII i XIV 
que té lloc amb la irrupció del fenomen 
trobadoresc al comtat d’Empúries, i 
fins i tot esdevenen ells mateixos me-
cenes dels trobadors i àdhuc trobadors 
com a autors d’alguns poemes troba-
dorescos coneguts. 

El marc històric en què es trobava la 
capital del comtat durant aquest pe-
ríode de la lírica trobadoresca, l’havia 
fet idònia al foment del fenomen mu-
sical en el doble vessant litúrgic i profà. 
D’aquí que a Castelló més tard foren 
creades escoles de música i de retòri-
ca a redós de l’obra nova de l’església 
de Santa Maria, amb que es dotava la 
monumental església de l’expressió 
litúrgica pròpia de les col·legiates i ca-
tedrals. La mateixa condició de capital 
del comtat d’Empúries que ostentava 
la vila de Castelló havia impulsat als 
comtes a traslladar la música al seu 

palau. Allí passaren, per divertiment 
dels senyors i de la cort, molts joglars 
amb enginy i traça per interpretar me-
lodies d’acord amb les tendències de 
l’època. No és, doncs, gens estrany que 
en aquest clima trobadoresc, alguns 
dels nostres comtes, jutges, notaris, 
mercaders o nobles sentissin la inspi-
ració i componguessin versos. Perso-
natges  que llur activitat literària enri-
quia la vida cultural de la època.  

Amb la intenció de recuperar aquest 
passat i a partir dels vincles que ens 
uneixen amb la Catalunya Nord i les 
terres occitanes, bressol dels primers 
trobadors, sorgeix la proposta d’un 
grup de “músics trobadors“ amb el 
nom de CREMM-TROBAR (Centre de 
Recherche et d’Expression des Musiques 
Médiévales - Trobar) de Carcassona, 
amb la col·laboració de la Région Lan-
guedoc-Roussillon, i amb la cooperació 
de la Direcció General de Promoció 
Cultural del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya, i de la 
Diputació de Girona. 

L’objectiu anava adreçat a organitzar 
un acte cultural basat amb una pro-
gramació musical sobre música troba-
doresca i emplaçar-lo en un espai on 
es posés de manifest, alhora, un treball 
d’investigació i recerca del passat his-
tòric i social d’una manera didàctica i 
lúdica, però al mateix temps, rigoro-
sa. L’any 1991, l’Ajuntament de Caste-
lló d’Empúries acull aquest projecte 
ambiciós tenint en compte la situació 
geogràfica de Castelló d’Empúries, la 
seva història, una vila medieval per 
excel·lència, plena de fets històrics i 
presidida per la nissaga dels comtes 
d’Empúries, i alhora un repte col·lectiu 
per part dels vilatans i vilatanes. 

El primer any es programa una Troba-
da Catalana i Occitana sobre música 
trobadoresca complementada amb 
conferències de caire històric i com am-
bientació una petita mostra represen-
tativa de com era la vida quotidiana a 
la nostra vila en els temps d’esplendor 
medieval. Així neix el FESTIVAL TERRA 
DE TROBADORS, en el marc incom-
parable de la Comtal Vila de Castelló 
d’Empúries.



18 19

A causa de l’èxit de la primera edició,   
en els anys següents es comença a do-
nar-li forma, ampliant la programació 
amb la col·laboració de les entitats cul-
turals, particulars i associacions locals 
del moment, tot innovant actes com-
plementaris als concerts de música per 
aconseguir una màxima implicació 
i participació, i donar-li un caire més 
popular i festiu, actes que esdevindran 
també els eixos de les actuacions del 
festival al llarg dels anys: el sopar, el 
torneig i el mercat medieval. 

De fet, Terra de Trobadors fou als inicis 
una proposta que Castelló d’Empúries 
rebé per elaborar un important pro-
jecte de cooperació transfronterer 
cultural amb el Conseil Regional del 
Llenguadoc-Rosselló. Entre 1995 i 1997, 
representants municipals i respon-
sables del Terra de Trobadors van ser 
convidats a participar a Venècia al 
CULTURA DEI MARE, un gran esdeveni-
ment internacional de música i cultu-
ra medieval al voltant del Mediterrani 
 –música hebrea, àrab i cristiana–, amb 
artistes i músics participants del renom 
de Jordi Savall i Maria del Mar Bonet 

entre altres, que després van actuar al 
Terra de Trobadors; aquesta participa-
ció va continuar amb col·laboracions 
amb poblacions franceses i italianes. 
Posteriorment, Castelló d’Empúries va 
liderar el 1998 i 1999 el projecte ARIAN-
NE de la Unió Europea, en què es van 
organitzar una sèrie d’activitats (semi-
naris, jornades, conferències, beques i 
treballs de recerca, etc.) amb un gran 
ressò cultural.

Al cap dels anys, es consolida el Festival 
Terra de Trobadors convertint-se a les 
acaballes de l’estiu i, coincidint amb la 
Diada de Catalunya, en la manifesta-
ció festiva, cultural i popular que més 
entusiasme desperta entre els caste-
llonins i castellonines i que més visi-
tants atreu.  
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Multiplicitat d’actes conformen la pro-
gramació. Els fets històrics s’analitzen a 
través del Centre d’Estudis Trobadorescos 
de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. 
Aquestes anàlisis s’exposen, després, en 
dues versions diferents: una d’acadèmica 
amb cicles de conferències i exposicions, 
i una altra de lúdica amb la posada en 
escena dels fets en el marc dels diferents 
actes per part de les entitats, dels profes-
sionals de la música medieval i del teatre 
i dels mateixos vilatans i vilatanes. És a 
dir, el Festival compta amb dues vessants 
ben diferenciades però alhora comple-
mentades: la de caire cultural i la més 
lúdica i popular.   

La programació musical, sota la direcció 
de l’Albert Reguant, ha comptat des dels 
inicis amb un gran repertori de professio-
nals de la música trobadoresca, músics, 
intèrprets, luthiers, cantau-
tors i trobadors i trobairitzs 
contemporanis vinguts dels 
Països Catalans, de la vessant 
Mediterrània i d’Europa, par-
ticipant en els grans concerts 
programats tot donant-li al 
Festival un gran prestigi i una 

marca de qualitat. Han participat pro-
fessionals tals com Maria Laffitte, Alfons 
Encinas, Antoni Rossell, Joi de Trobar, Gé-
rard Zucheto, Adolfo Osta, l’Ham de Foc, 
Sanacore, Delfina Aguilera, Elèctrica Dar-
ma, Rosa Zaragoza, Maria del Mar Bonet, 
Jaume Arnella, Jordi Savall, Anuna, Lídia 
Pujol, Corbux Corax, Medieval Baebes, 
Sedo i Adrià  Garcia, Mara Aranda, Corals 
Polifòniques  d’arreu de Catalunya...

El Festival Terra de Trobadors també ha 
impulsat la música d’estampida de ca-
rrer que ha omplert els carrers i places 
durant aquest anys, amb el naixement 
de grups professionals tal com els Be-
rros de la Cort, i la participació d’altres 
com els Ministrils de l’Empordà, Grallers 
de Banyoles, Xarop de Canya, Acibreira, 
Strella do Dia, Jabardeus, les Derniers 
Trouvères...

El teatre, una proposta escènica que 
omple de vida el centre històric, des 
dels inicis i durant mols anys, sota la 
direcció de la Dolça Vilallonga “la bu-
fona” ha comptat amb la contractació 
dels millors professionals que es de-
diquem a aquest art. El teatre d’acció 
genera espectacle i forma part de 
l’ambientació del Festival transportant 
al públic a la recreació d’aquella època 

on els diferents personatges divertien 
i entretenien a la gent de pobles i ciu-
tats medievals: joglars, comerciants, 
bruixes, bufons, mercaders, nobles, 
comtes i cavallers. 

Rodamons Teatre, Rafael San Martin, 
Cremallera Teatre, Zurraspas, Claret 
Papiol, PepC, Els Marcó, Babaus Tea-
tre, Alma Cubrae, Ale Hop, Desastro-
sus Cirkus, Cauda, Cia. Nagarytte, Cia. 
L’Alauda, Cia. Entr’Act... 
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Els actes més multitudinaris i que més 
públic apleguen són els que organit-
zen les entitats, associacions i grups 
locals: el sopar, el torneig, el mercat, les 
cercaviles, els espectacles de carrer... El 
seu esforç, l’entusiasme i la creativitat 
any rere any són la clau de l’èxit del 
Festival. Petits, joves i grans posen el 
seu granet de sorra perquè el festival 
es converteixi en una gran festa.

Amb una acurada ambientació al pati 
de l’antic Palau dels Comtes i Convent 
de Sant Domènec es presenta el sopar 
medieval que ofereixen els comtes 
d’Empúries als 400 convidats d’honor 
i comensals forans. L’acte va acompan-
yat d’actuacions musicals i el menú 
està elaborat amb receptes estricta-
ment medievals. 

El torneig, un espectacle d’exhibició i 
habilitat amb demostracions de l’art 
de la lluita medieval és un acte des-
tacat dins el Festival i també amb una 
gran participació de públic.

La llotja i la plaça de la “Catedral” és 
l’escenari del mercat medieval. Una 
gran quantitat de parades d’artesans i 
comerciants posen a la venda els seus 
productes de l’època amb l’habitual 

sistema de pagament de 
la moneda medieval, una 
activitat important i sens 
dubte, un dels actes més 
atractius i característics 
del Festival. 
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Les activitats infantils amb tallers te-
màtics cada any tenen més afluència  
i motiven als petits a participar activa-
ment del Festival. Les danses medievals 
recuperades i la dansa contemporània 
reculant en el passat, les visites guia-
des contades i escenificades perquè el 
visitant d’una manera divertida des-
cobreixi l’encant de nostre patrimoni 
històric. La majoria de les altres enti-
tats repartides pel centre històric de la 
vila dinamitzen també els carrers i les 
places amb activitats, oferint serveis 
de menjars i begudes per a tot el pú-
blic que ens visita.  

Pels vuit portals que antigament 
obrien les portes del recinte emmura-
llat accedeixen els visitants que entren 
a gaudir de la festa. Tot el centre his-
tòric de la vila està impregnada d’olors, 
colors i sensacions, Els balcons, carrers 

i places s’engalanen de les millors ro-
bes, escuts, banderoles i domassos. Des 
del més petit al més gran vesteix amb 
les seves robes més nobles o velles. Els 
comerciants contribueixen a donar un 
bon servei al públic que ens visita i els 
castellonins i castellonines passegen 
participant de l’esdeveniment amb 
l’esperit obert  a la festa.

Sens dubte el Festival Terra de Tro-
badors i durant aquests vint anys ha 
superat totes les expectatives. Les 
estadístiques ens diuen que prop 
dels 30.000 visitants de cada edició 
aproximadament han visitat Castelló 
d’Empúries amb motiu del Festival Te-
rra de Trobadors. 

Actualment el considerem com un 
dels festivals més important del país 
dins l’àmbit de les commemoracions 
de fets i de recreació històrica. Un bé 
immaterial que forma part del patri-
moni humà dels castellonins. És un 
projecte viu de dinamització cultural, 
de participació ciutadana, de desen-
volupament econòmic i de promoció 
turística del municipi.  

El ressò mediàtic i la magnitud del Fes-
tival l’ha convertit en un esdeveniment 
important a nivell comarcal, provincial 
i nacional. Ha traspassat fronteres pel 
fet de ser convidat a participar en al-
tres festivals nacionals i europeus, 
amb coproduccions internacionals, a 
participar en jornades medievals pro-
gramades per universitats catalanes 
per la seva singularitat i ha estat en 
portada en les revistes més impor-
tants de divulgació medieval. 

El propi desenvolupament, evolució 
i creixement de la participació ciu-
tadana i associativa en el Festival va 
provocar nous plantejaments i nous 
objectius per a facilitar i coordinar 
el funcionament i l’organització. Per 
aquest motiu, l’any 2007 l’Ajuntament, 
des del departament de Cultura, crea 
la Coordinadora Festival Terra de Tro-
badors com un òrgan de consulta per 
impulsar i millorar la gestió i la coor-
dinació de totes les entitats, associa-
cions i grups locals participants i amb 
la representació de tots els grups polí-
tics locals.
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Les diferents i successives edicions han 
comptat amb tots els recursos disponi-
bles, uns anys més, altres menys, però 
el festival encara manté la seva essèn-
cia i el seu format. La incorporació de 
noves entitats, associacions i grups 
locals ha fet que el Festival creixés, la 
qual cosa ha derivat també que es con-
verteixi en una eina d’integració i de 
cohesió social.    

El futur del Festival Terra de Troba-
dors va encaminat a mantenir-lo viu i 
a projectar-lo a nivell exterior perquè 
sigui reconegut com un esdeveniment 
cultural excepcional i com a model de 
projecte col·lectiu. Hem de vetllar en-
tre tots perquè el festival perduri, no 
perdi la seva idiosincràsia i que no es 
converteixi en un mitjà on prevalgui la 
comercialització, els interessos econò-
mics i l’ànim de lucre de ningú. 

Homenatgem als nostres comtes, tro-
badors i avantpassats obrint els ulls, 
l’esperit i els cors davant aquest esde-
veniment que forma part de la nostra 
memòria històrica i col·lectiva.



28 29



30 31

Festival Any Tema i publicacions culturals presentades

1r 1991 “Trobada catalana i occitana”

2n 1992
“El món dels trobadors” 

Presentació del llibre: El Cant dels Trobadors, d’Antoni Rossell

3r 1993
“Les ciutats a la baixa edat mitjana” 

Presentació del llibre: El Archivo Condal de Ampurias, 
d’Antonio Sanchez González

4t 1994
“Mites, llegendes i societat medieval” 

Presentació del llibre: La veu de la dona a l’edat mitjana, 
de Rosa Maria Aguadé

5è 1995 “La navegació i el comerç marítim a l’edat mitjana”

6è 1996
“Seminari sobre literatura medieval: Cerverí de Girona” 

Presentació dels llibres: El Bruel de Castelló, de Ma Àngels Anglada 
El Capitán Trueno, un mite del còmic fill de l’Empordà

7è 1997

“Qui eren els trobadors?” 
Presentació del Centre d’Estudis Trobadorescos i

 la Ruta dels Trobadors 
Presentació del llibre La conversió dels jueus, de Miquel Pujol

8è 1998 “La lírica occitana trobadoresca a Catalunya”

9è 1999

“Dona i tradició multicultural: veus per la Pau” 
Presentació del número 1 de la revista Mot so razo 

Presentació del llibre L’obra poètica musical del trouvère Jehan le 
Cuvelier d’Arras (segle XIII), d’Isabelle Goffin

10è 2000 “Les viles i els seus habitants: drets i deures de ciutadania”

11è 2001 “Treballs, oficis i professions: com guanyar-se el pa de cada dia”

12è 2002 “Carles Fages de Climent, l’últim trobador”

13è 2003
“Els camins de la mar” 

Presentació del número 2 de la revista Mot so razo

14è 2004
“Terra de cultures: cristiana, jueva i musulmana” 

Presentació del número 3 de la revista Mot so razo

15è 2005
“Temps de catedrals” 

Presentació del número 4 de la revista Mot so razo

16è 2006
“Nobles i cavallers” 

Presentació del número 5 de la revista Mot so razo

17è 2007
“Mil anys d’història del comtat d’Empúries” 

Presentació del número 6 de la revista Mot so razo

18è 2008
“Temps de conquesta: la conquesta catalana de Mallorca” 

Presentació del número 7 de la revista Mot so razo

19è 2009

“Ordes religiosos durant l’Edat Mitjana. Temps de fe i d’esperit. 
Convents i monestirs a Castelló d’Empúries” 

Presentació del número 8 de la revista Mot so razo 
Presentació del llibre La Rúbrica dels Privilegis de Castelló 
d’Empúries i del Comtat d’Empúries (1223), de Jordi Canet

20è 2010

“La comtessa Joana d’Empúries (1344-1384)” 
Presentació del número 9 de la revista Mot so razo 

Presentació del llibre 20 edicions del Festival Terra de Trobadors 
(1991-2010)
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Recull de Cartells
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Centre d’Estudis
Trobadorescos
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     Orígens

Des de fa vint anys l’Ajuntament de 
Castelló d’Empúries celebra anual-
ment el Festival Terra de Trobadors on 
els castellonins viuen i conviden a viu-
re el seu passat medieval, quan la vila 
fou capital comtal. La recuperació i el 
descobriment per part dels ciutadans 
d’aquest passat comú ha estat un dels 
grans encerts d’aquest festival. Terra 
de Trobadors compta amb un alt índex 
de participació d’entitats locals i amb 
la complicitat de tots els veïns, aspec-
te que li confereix la seva singularitat. 
Un altre dels seus trets significatius és 
l’alt valor simbòlic i d’identitat comu-
nitària que ha suposat la recuperació 
i el coneixement de la història i del 
patrimoni cultural propis en els ha-
bitants de Castelló d’Empúries. Ja fa 
una colla d’anys que els castellonins i 
castellonines han manifestat interès 
per la recuperació de la seva història. 
El festival ha fet evident, al llarg de la 
seva existència, la necessitat de comp-
tar amb una eina de rigor, de promo-
ció, de recerca, d’estudi i de difusió de 
la història de la vila. 

És en aquest context que a principis de 
desembre de 1996 i per part de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, es va 
presentar a l’Ajuntament de Castelló 
d’Empúries el projecte per a la creació 
d’un Centre d’Estudis Trobadorescos 
(CET) que havia de concretar-se en un 
conveni entre ambdues institucions. 
La universitat seria l’encarregada de 
proporcionar l’assessorament científic 
a les diferents iniciatives que sorgis-
sin del CET. El projecte es va consolidar 
durant l’any 1997 i el Centre d’Estudis 
Trobadorescos de Castelló d’Empúries 
va ser presentat oficialment el setem-
bre de 1997, en el marc del VIIè Festival 
Terra de Trobadors, com una iniciativa 
municipal i uni-
versitària per a 
l’estudi i difusió 
dels trobadors, 
l’edat mitja-
na i la història 
de Castelló 
d’Empúries. 

 

     Objectius del Centre d’Estudis Troba-
dorescos

Els objectius inicials del centre eren la 
difusió d’informació sobre els diferents 
aspectes relacionats amb el món dels 
trobadors i de l’Edat Mitjana, parant 
especial atenció a l’empremta medie-
val de la vila de Castelló d’Empúries; 
la promoció de la recerca en l’àmbit 
medieval, tant relacionat amb la vila i 
el seu entorn com en el camp especí-
fic trobadoresc, així com l’organització 
durant tot l’any d’activitats culturals 
relacionades temàticament amb el 
CET. 

El Centre ofereix actualment uns ser-
veis destinats a promoure i difondre 
la recerca, l’estudi i el coneixement de 
la història medieval i el món dels tro-
badors, especialment la història del 
comtat d’Empúries i el patrimoni his-
tòric medieval de Castelló d’Empúries; 
també ha assumit la gestió del Museu 
de la Cúria-Presó i els programes, ser-
veis i activitats que es puguin oferir 
a través d’aquest important equipa-
ment cultural.

El Centre d’Estudis Trobadorescos té 
per missió promoure i difondre la re-
cerca, l’estudi i el coneixement de la 
cultura i la literatura medieval i el món 
dels trobadors, fent èmfasi també en la 
història del comtat d’Empúries i el pa-
trimoni cultural de la vila de Castelló 
d’Empúries i el seu àmbit d’influència 
territorial. El Centre d’Estudis Trobado-
rescos contribueix, doncs, a la promo-
ció i difusió de l’estudi i el coneixement 
de les següents àrees:

- Literatura i música dels trobadors. 
- Història medieval de la vila de Caste-
lló d’Empúries i el seu territori. 
- Història del comtat d’Empúries. 
- Patrimoni cultural històric de Caste-
lló d’Empúries i del territori de l’antic 
comtat d’Empúries. 
- Societat, política, economia, cultura i 
art medieval en general. 

Des del moment de la creació del Cen-
tre d’Estudis Trobadorescos les seves 
activitats han estat diverses. En po-
dem destacar les següents: s’han or-
ganitzat exposicions culturals i con-
ferències sobre diferents aspectes del 
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món medieval i dels trobadors, on cal 
subratllar especialment les incloses en 
els successius cicles de conferències 
de les diferents edicions del Festival 
Terra de Trobadors, generalment so-
bre la mateixa temàtica i cronologia 
de cada edició del festival, a càrrec de 
destacats especialistes i medievalistes. 
Així, noms com Armand de Fluvià, Do-
lors Bramon, Lola Badia, Anna Castella-
no, Anna Maria Puig, Lluís To i Stefano 
M. Cingolani han estat presents i han 
ofert els seus coneixements en forma 
de conferències dins el Terra de Troba-
dors de Castelló d’Empúries.

S’han organitzat també, al llarg dels ja 
tretze anys d’existència del centre, se-
minaris i fins i tot una sortida lúdico-
cultural per visitar el país dels càtars. 
L’edició anual de la revista Mot so razo 
ha representat una de les fites més 
importants del Centre d’Estudis Troba-
dorescos, ja que amb un total de nou 
números publicats s’ha consolidat 
com una de les publicacions culturals 
de caire divulgatiu més importants 
pel que fa a la cultura medieval i, en 
concret, a la literatura trobadoresca en 
l’àmbit universitari europeu. 

Però al llarg d’aquests anys des del 
centre s’ha treballat en un conjunt 
d’activitats relacionades amb els seus 
objectius. Així, s’han dedicat també es-
forços a l’edició de llibres i guies sobre 
els trobadors i la història medieval de 
Castelló d’Empúries. S’ha endegat el 
projecte de creació d’una Ruta Catala-
na dels Trobadors, amb la constitució 
d’un consorci, on diversos municipis 
catalans s’uneixen amb el referent 
comú de l’existència d’un trobador 
entre els seus vilatans il·lustres. S’han 
fet col·laboracions i proposat activi-

tats amb els centres educatius del 
municipi per tal de promocionar el 
món dels trobadors i l’empremta 
medieval de Castelló entre els més 
joves. 

S’ha constituït un fons bibliogràfic 
sobre temàtica medieval troba-
doresca consultable a la bibliote-
ca Ramon Bordas i Estragués. S’ha 
col·laborat també en la producció 
de l’exposició itinerant L’època dels 
Trobadors inclosa dins un dels pro-
grames culturals de la Unió Euro-
pea. L’any 2005 es crea la Beca Je-
roni Pujades de Recerca Històrica 
gestionada pel Centre d’Estudis 
Trobadorescos, de caràcter bianual 
i amb el clar objectiu de fomentar 
i recuperar la història del comtat 
d’Empúries i de la seva capital, Cas-
telló d’Empúries, amb una dotació 
econòmica de 3.005,06 € i la publi-
cació del treball guanyador, que en 
l’actualitat ja ha arribat a la seva 
tercera edició. 
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Al llarg d’aquests tretze anys, el Cen-
tre d’Estudis Trobadorescos ha estat 
vinculat directament a la Regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament. Pel que fa a la 
gestió del CET, des del 1997 fins al 2000 
es va treballar en col·laboració amb la 
Universitat Autònoma de Barcelona 
(Institut d’Estudis Medievals i Arxiu de 
Llengua, Literatura i Civilització Occi-
tana – Arxiu Occità) i sota la direcció 
d’Antoni Rossell. L’any 2000 es va donar 
per conclosa l’etapa amb la UAB i es va 
encetar un altre període amb la sig-
natura d’un nou conveni amb la Uni-
versitat de Girona, en aquest cas amb 
l’Institut de Llengua i Cultura Catala-
nes - Secció Francesc Eiximenis. 

En aquesta nova etapa, la direcció 
del Centre d’Estudis Trobadorescos 
recau en l’historiador castelloní Da-
vid Ripoll March, que durant els se-
güents anys pren el relleu de Rossell 
i continua amb les línies generals de 
treball del Centre. A partir de l’any 
2007, la direcció i la gestió del Cen-
tre d’Estudis Trobadorescos passa 
a mans de Jordi Canet Avilés, filòleg 
castelloní. Són anys de consolidació 

del projecte del Centre d’Estudis Tro-
badorescos i alhora de prendre no-
ves iniciatives, moltes d’elles posant 
l’èmfasi en la importància de recu-
perar el patrimoni històric castelloní. 
Durant aquests anys, la Universitat 
de Girona segueix essent el principal 
col·laborador del Centre d’Estudis Tro-
badorescos, una relació encara vigent 
i de la qual han resultat com la millor 
expressió de la prolífica col·laboració 
els set darrers números de la revista 
Mot so razo. 

Des dels seus inicis, el Centre d’Estudis 
Trobadorescos ha conservat una doble 
vessant sobre la qual ha articulat el 
seu tarannà cultural: la historiogràfica 
i científica, d’una banda; i la més po-
pular i divulgativa, de l’altra. Possible-
ment, el gran mèrit del centre és unir 
aquest binomi i oferir els resultats i els 
seus productes culturals a un destina-
tari divers, que engloba una minoria 
especialitzada i universitària i alhora 
un públic majoritari i genèric. I la mi-
llor plasmació d’aquesta idiosincràsia 
és l’extensa tasca del Centre d’Estudis 
Trobadorescos al llarg de l’any i, en 

especial, durant el Festival Terra de 
Trobadors, en què hom troba una im-
millorable oportunitat per donar a 
conèixer un extraordinari patrimoni 
cultural (històric, literari, arqueològic, 
documental, etc.) –local, però també 
d’un major àmbit territorial (nacio-
nal, europeu i internacional)– a un 
públic heterogeni amb una formació 
i un bagatge cultural també divers, i 
tot des de l’àmbit estrictament caste-
lloní. Aquest és el repte constant, però 
també la riquesa i el valor del Centre 
d’Estudis Trobadorescos de Castelló 
d’Empúries. 

La importància creixent del Terra 
de Trobadors al llarg dels primers 
anys i la conscienciació de la neces-
sitat d’estudiar i de donar a conèixer 
l’extraordinari passat comtal de la vila 
de Castelló d’Empúries va facilitar la 
creació del Centre d’Estudis Trobado-
rescos per dotar el festival d’una eina 
permanent d’estudi i difusió de la lí-
rica trobadoresca i del món medieval 
en general, quelcom més aviat poc fre-
qüent en el món no universitari. Cas-
telló d’Empúries s’ha convertit, doncs, 
gràcies al Festival Terra de Trobadors, 
però també gràcies al Centre d’Estudis 
Trobadorescos en el marc de referència 
obligada per a tothom interessat en el 
fenomen cultural de la poesia troba-
doresca i en general en l’edat mitjana 
en el context català i europeu.

En l’actualitat, el centre desenvolupa 
un paper essencial i imprescindible 
en el funcionament intern del Festival 
Terra de Trobadors, ja que forma part 
de la incipient Coordinadora del Festi-
val, creada recentment com a punt de 
trobada entre el consistori castelloní i 
les entitats que participen al festival. 
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Com a punt de partida (i també tret 
diferencial del certamen castelloní) de 
cada edició del festival, recau al Centre 
d’Estudis Trobadorescos la responsa-
bilitat de presentar a la Coordinado-
ra del Festival diferents temàtiques 
possibles. Un cop escollida, el Centre 
d’Estudis Trobadorescos desenvolu-

pa la temàtica i l’àmbit cronològic de 
l’edició en curs, alhora que s’encarrega 
també d’aportar la informació neces-
sària per emmarcar la biografia del 
comte d’Empúries corresponent. 

En relacionat amb això, des del Cen-
tre d’Estudis Trobadorescos s’ofereix 
l’assessorament cultural, històric o 
documental necessari a les entitats, 
associacions, grups o persones que 
participen al festival i que així ho 
sol·licitin al centre o a l’Ajuntament de 
Castelló d’Empúries. Els darrers anys, 
el CET ha col·laborat també en el pro-
jecte educatiu de l’aula-taller de l’IES 
Castelló d’Empúries i impulsat des del 
Pla Educatiu d’Entorn. Aquesta aula-
taller està formada per estudiants 

amb característiques específiques que 
al llarg de l’any elaboren un o diversos 
objectes, generalment de fusta, rela-
cionats l’àmbit medieval i que durant 
el Festival Terra de Trobadors es dóna a 
conèixer els resultats d’aquest treball. 

En els darrers anys, el Centre d’Estudis 
Trobadorescos ha recollit amb decisió 
ferma i vigor el vell somni castelloní de 
disposar d’un museu d’història local 
i ha assumit la gestió i la direcció de 
l’equipament cultural de la Cúria-pre-
só medieval, ara reconvertit en el Mu-
seu d’Història Medieval de la Cúria-
Presó, s. XIV, de Castelló d’Empúries. 
En els darrers anys, la conscienciació i 
la major sensibilitat col·lectiva vers el 
ric i extraordinari patrimoni històric 
castelloní, especialment el patrimoni 
medieval jueu, ha permès reunir una 
de les més importants col·leccions de 
tot l’Estat de matzewoth o estel·les 
funeràries jueves de l’època medie-
val, fins ara en mans de particulars o 
d’altres institucions. Gràcies a aquest 
esforç i a la prolongada implicació 
d’uns pocs castellonins interessats en 
recuperar, investigar i difondre el ric 

patrimoni històric local, el Museu de la 
Cúria-Presó mostra als seus visitants 
un dels millors i més valuosos exem-
ples dels béns culturals castellonins 
que han arribat fins als nostres dies. 
Així, el Centre d’Estudis Trobadorescos 
i el Museu de la Cúria-Presó poden i 
han d’esdevenir un veritable instru-
ment de desenvolupament social, cul-
tural i també econòmic al servei dels 
castellonins, dels visitants i en definiti-
va dels usuaris de la cultura.  



64 65

Façana de la Presó Medieval
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Làpides funeràries hebrees medievals de 
Castelló d’Empúries (MHMCE)
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Els darrers anys, el Centre d’Estudis 
Trobadorescos ha comptat amb la 
col·laboració a més d’altres institu-
cions i entitats d’un major àmbit te-
rritorial amb una clara finalitat: la 
major i millor difusió de la tasca del 
centre i, alhora, del patrimoni cultural 
castelloní. En aquest sentit, el centre 
ha iniciat una productiva relació amb 
l’Institut d’Estudis Empordanesos en 
l’àmbit comarcal. Però destaca sobre-
tot el fet que el Centre d’Estudis Troba-
dorescos ha estat inclòs i forma part 
com a membre de la Coordinadora de 

Centres d’Estudis del Territori de Parla 
Catalana (CCEPC) i de l’Institut Ramon 
Muntaner (IRMU), una Fundació Pri-
vada amb seu a Tarragona que dóna 
suport als instituts i centres d’estudis 
locals dels Països Catalans, i com a tal 
participa des de fa dos anys al RECER-
CAT, unes jornades de Cultura i Recerca 
local dels Territoris de Parla Catalana 
amb l’objectiu de posar la recerca local 
i comarcal a l’abast de tothom i facili-
tar la comunicació entre entitats de di-
ferents àmbits territorials, vinculades 
a la Capital de la Cultura Catalana de 
torn. Recentment, el Centre d’Estudis 
Trobadorescos ha estat inclòs també 
al projecte de llibreria virtual engegat 
per la CCEPC per tal de facilitar la ven-
da i distribució de les publicacions cul-
turals a través d’internet.
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     Publicacions culturals

Com hem dit, la publicació pròpia i més 
important del Centre d’Estudis Troba-
dorescos és la revista cultural Mot so 
razo, una revista «dedicada a l’estudi 
de la lírica medieval trobadoresca i a la 
cultura i expressió artística dels seus 
protagonistes i contemporanis amb 
un clar objectiu científic: l’estudi inter-
disciplinari», com s’afirma al primer 
número de la publicació, aparegut el 
setembre de 1999. Aquesta particu-
lar iniciativa editorial és actualment 
fruit de la col·laboració oficial entre 
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i 
la Universitat de Girona, i en concret 
entre el Centre d’Estudis Trobadores-
cos i l’Institut de Llengua i Cultura Ca-
talanes, respectivament, i la presenta-
ció oficial de la publicació sol tenir lloc 
el primer dia del festival després de la 
conferència inaugural del Terra de Tro-
badors. 

La revista té una clara estructura, se-
guint el model d’altres publicacions 
de caire científic i alhora divulgatiu: 
un dossier central format per tres arti-

cles amb una mateixa temàtica, i tres 
treballs més i diversos també a càrrec 
d’especialistes i medievalistes recone-
guts en l’àmbit internacional. Així, el 
dossier central del número 1 de Mot 
so razo de 1999 estava dedicat a “Ca-
talunya i els trobadors”, amb articles 
de José Enrique Ruiz-Domènech, Ste-
fano Asperti, Constamzo Di Girolami, 
Donatella Siviero i Jesús D. Rodríguez 
Velasco. El segon número de la revista, 
a aparegut el mes de febrer de 2003, 
dedicà el dossier a la “Dona i lírica me-
dieval”, amb articles d’Angelica Rieger, 
Anna M. Mussons i Freixas, María-
Milagros Rivera Garretas i Madeleine 
Tyssens. El número 3 (2004), a “La vida 
al mar a l’Edat Mitjana”, amb treballs 
de Lluís Cifuentes, Jordi Lorca i Elisa 
Varela. El número 4 (2005), a “Litera-
tura i poder”, amb estudis de Stefano 
Asperti, Miriam Cabré i Lluís Cabré. Al 
número 5 (2006), Antònia Carré, Carles 
Vela i David Guixeras escriviren sobre 
“Als marges de la societat?”. El núme-
ro 6 (2007) recollia investigacions so-
bre “Música i ball a la lírica occitana” a 
través d’Anna Radaelli, Ilaria Zamuner 

i Susan Boynton. El número 7 (2008) 
presentà el dossier “Literatura i arxiu”, 
amb articles de Jaume Riera, Lluís Ca-
bré i Jaume Torró, i Montse Galí i Rafael 
Ramos. I finalment, el número 8 (2009) 
i el darrer publicat fins avui dedicà el 
dossier central a “Francesc Eiximenis”, 
amb motiu del sisè centenari de la 
mort del menoret gironí. Al número 9, 
corresponent a l’any 2010, està previst 
que el dossier central recuperi i centri 
la seva atenció en la figura del “Troba-
dor” coincidint amb la commemoració 
del vintè aniversari del Festival Terra 
de Trobadors.

La revista, no obstant, ha inclòs tre-
balls i investigacions diverses a càrrec 
de filòlegs, historiadors, arqueòlegs 
i medievalistes en general que han 
aportat un millor coneixement de la 
història i del passat de la vila de Caste-
lló d’Empúries i del comtat d’Empúries, 
tot recollint les darreres tendències 
acadèmiques i les investigacions més 
recents. És el cas de les interessantís-
simes col·laboracions de l’historiador 
nord-americà Stephen P. Bensch, de 
Stefano Maria Cingolani, d’Anna Ma-

ria Puig Griessenberger, de Lola Badia, 
de Marc Sureda, de Pep Valsalobre, de 
Joan Ferrer i la més recent de Michael 
McVaugh, les publicacions dels quals 
han contribuït a l’aprofundiment en el 
coneixement del passat medieval cas-
telloní. 

De fet, molts dels articles i de les 
col·laboracions esmentades i publi-
cades als diferents números de la re-
vista Mot so razo han recollit al llarg 
de les diferents i successives edicions 
les ponències organitzades conjun-
tament pel Centre d’Estudis Trobado-
rescos i l’Institut de Llengua i Cultura 
Catalanes de la Universitat de Girona 
en el marc del cicle de conferències del 
Festival Terra de Trobadors, una obliga-
da cita per a tots els interessats en la 
matèria.

És també en el marc del Terra de Tro-
badors que té lloc la presentació de 
les publicacions culturals del Cen-
tre d’Estudis Trobadorescos i, en de-
finitiva, de l’Ajuntament de Castelló 
d’Empúries de temàtica medieval o tro-
badoresca. Així doncs, en les diferents 
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edicions del festival s’han presentat 
entre altres les següents publicacions, 
algunes de les quals han esdevingut 
autèntiques obres de referència: El 
Cant dels Trobadors, d’Antoni Rossell 
(1992); El Archivo Condal de Ampurias, 
d’Antonio Sánchez González (1993); 
La veu de la dona a l’edat mitjana, de 
Rosa Maria Aguadé (1994); El Bruel de 
Castelló, de Maria Àngels Anglada, i El 
Capitán Trueno. Un mite del còmic fill 
de l’Empordà (1996); La conversió dels 
jueus de Castelló d’Empúries, del filòleg 
castelloní Miquel Pujol Canelles (1997); 
L’obra poètica musical del trouvère Je-
han le Cuvelier d’Arras (segle XIII), a cà-
rrec d’Isabelle Goffin; i La Rúbrica dels 
Privilegis de Castelló d’Empúries i del 
comtat d’Empúries (1223), una edició a 
cura de Jordi Canet. 

Publicacions culturals
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Entitats, associacions
i grups locals
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Amics de la Catedral Amics de l’Orgue

L’Associació Amics de la Ca-
tedral es va constituir l’any 
1994 per tal de dotar d’oferta 
lúdico-cultural nocturna al 
Festival Terra de Trobadors 
mitjançant visites guiades 
teatralitzades, que tenien 
com a objectiu oferir al visi-
tant la cara divertida de la 
cultura, en què les cases, con-
vents, carrers, places i llegen-
des eren les protagonistes. 
Les visites finalitzaven amb 
un tastet i fins i tot en més 
d’una ocasió el tren turístic, 
ornamentat per a l’ocasió 
ens portà a llocs descone-
guts pel visitant. També or-
ganitzàrem per primer com 
un espectacle de llum i so a 
la Catedral. Cal remarcar que 
els beneficis d’aquestes visi-
tes anaven dirigits integra-
ment a la parròquia.        
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La companyia El Paller és un esglaó més 
de la companyia Festuc Dansa, creada 
l’any 2001 amb l’objectiu de crear i ex-
perimentar a través de la dansa con-
temporània. El canvi de nom es deu al 
fet que la companyia comença a dirigir 
els seus treballs en un nou espai creat 
a Castelló d’Empúries, un antic paller 
reconvertit en centre cultural per a la 

creació i investigació en l’art contem-
porani. 

Col·laborem amb el Festival Terra de 
Trobadors, composant i coreografiant 
peces de dansa i música específiques 
per un espai i un temps concret des 
de l’any 2003, amb la peça de Dansa 
Aèria Almogàvers (col·laboració de 
la Cia. Deambulants). Seguidament 
amb La Dona Àrab, La Dona Bruixa 
(col·laboració amb l’Associació La  Perla 
de Celrà), La Dona a l'Ombra (amb la co-
reògrafa britànica Marie Louise Flexen) 
i 20 Milions de Silencis (homenatge a 
les víctimes de l’Església catòlica i en 
especial a les dones assassinades per 
la Santa Inquisició).  

Enguany ens plau presentar: Ànima, 
una nova composició i a la vegada 
recopil·lació dels treballs que giren 
al voltant de la dona medieval (sàvia 
i intuïtiva, coneixedora de la natura i 
tantes vegades manipulada, castigada 
i maltractada pel poder de l’home i de 
l’església).

Associació d’animació sociocultural 
El Paller Inkiet Associació de Caçadors Empòrium
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L’Associació Cultural El Bruel va néixer amb l’inici del Fes-
tival Terra de Trobadors, i tots els seus components han 
dedicat 19 anys a treballar només perquè el MERCAT ME-
DIEVAL fos un referent arreu de les nostres contrades i, 
amb modèstia, podem dir que ho hem aconseguit: hem 
assolit que ens coneguin com un Mercat Medieval au-
tèntic, intentant respectar al màxim la història, recreant 
episodis de l’època, aportant any rere any una varietat 
d’artesans per a donar a conèixer com es treballava i vi-
via. I, sobre tot, el que ens fa més especials és la NOSTRA 
MONEDA MEDIEVAL, que ha estat encunyada amb repro-

duccions reals.

Però tot això no hagués estat possible 
sense la gran col·laboració desinteres-
sada de molta gent de la nostra comtal 
vila, que any rere any ens han ajudat a 
fer possible aquesta tasca; A TOTS ELLS, 
MOLTES GRÀCIES.

Aprofitem per acomiadar-nos de tots 
vosaltres, recordant els bons moments 
que hem conviscut i, alhora, per desi-
tjar als nostres successors que conti-
nuïn la nostra tasca i que facin perdu-
rar molts més anys el Mercat Medieval 
amb tota la seva essència.

Associació Cultural el Bruel
Associació Cultural 
i d’Esbarjo

Per a l’Associació Cultural i d’Esbarjo, durant aquests anys 
el Festival Terra de Trobadors ens han permès ajudar 
econòmicament a moltes associacions i ONG’s  amb do-
natius procedents del CAU DE LES BRUIXES i del BORDELL. 
Així mateix hem col·laborat en l’organització del Festival 
amb actuacions diverses. Però el més entranyable per a no-
saltres ha estat que una colla de dones i noies hem tingut 
l’ocasió de trobar-nos i gaudir d’unes estones fantàstiques 
que quedaran sempre en la nostra memòria. La imatge del 
Bordell és de l’any 1998 i la del Cau de les Bruixes, del 2007.
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L’associació castellonina ONG 
Joan Alsina va néixer després 
del desastre que va ocasio-
nar l’huracà Mitch a Nicara-
gua l’any 1998. Un col·lectiu 
de voluntaris, la majoria de 
Castelló d’Empúries i l’Alt 
Empordà, es van mobilitzar 
per treballar en projectes de 
cooperació sostenible i de 
gènere al país. 

La família Alsina va accedir a 
la utilització del nom del mis-
sioner castelloní, Joan Alsina, 
per nomenar l’ONG. Amb la 
instal·lació de la taverna Ull 
de Poll, la Revolta dels Pobres, 
el Festival Terra de Trobadors, 
ha ajudat a poder finançar 
any rere any diferents projec-
tes de cooperació solidària. 
Actualment, l’associació tre-
balla en diferents projectes 
dins i fora del nostre país.

Associació per a la cooperació 
i el desenvolupament 

Joan Alsina

L’associació teatral Tequatre està acti-
va des de l’any 2006 i ha actuat, entre 
altres llocs, a Figueres, Girona, Lleida, 
Banyoles, Peratallada, Aiguaviva, Caldes 
de Malavella, Castelló d’Empúries... La 
companyia investiga en nous formats 

teatrals i aprofitant el marc del Festival 
Terra de Trobadors ha apostat pel tea-
tre de carrer, tot recuperant la “Llegen-
da del Bruel de Castelló d’Empúries”, 
que ja ha representada a diversos 
punts del territori nacional.

Associació Teatral Tequatre
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Any rere any, les dones del poble col·laborem en el Festival Terra de Trobadors en el 
rentador municipal, amb molta il·lusió tot recordant les nostres mares sàvies que, 

en temps passats, van passar-
hi moltes hores fent una feina 
dura, amb fred o calor, però 
sempre amb bon humor, par-
lant d’uns, criticant els altres 
i en definitiva fent safareig. 
Aquest 20è Festival voldria 
tenir un record especial per 
totes elles. 

Amb humor i alegria, dones a 
rentar!

Les Bugaderes
Cavallers Templers de 
Castelló d’Emúries
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El nostre grup va començar amb les 
bruixes, com una col·laboració, allà l’any 
2002. Va ser l’any dels oficis, el dentista, 
el barber, el taverner, el botxí i les nostres 
estimades meuques i el seu bordell.

L’any següent, el nostre indret es va con-
vertir en un vaixell de pirates, amb els 
seus presoners, etc. Tots ens vàreu aju-
dar a remar i arribar a bon port. Després 
arribaren els monjos, amb els càntics i 
confessions dels pecadors i pecadores.

Temps de canvis, cultures i religions i 
ens vàrem traslladar al convent de San-
ta Clara. I finalment a la Plaça del Vi amb 
el vaixell i les ones, la boira i les baralles. 
En aquesta mateixa plaça l’any passat 
2009 vàrem aixecar el convent, amb els 
monjos, gent pecadora i, com no, les do-
nes.  

I per aquest any seguirem a la Plaça del 
Vi i us hi esperem a tots i a totes, petits 
i grans, perquè tots sous importants. Us 
necessitem, ja que sou part del nostre 
espectacle. Mercès per tot i fins aviat, hi 
esteu tots convidats. 

Club de Futbol Esplais

El claustre de l’antic convent de la Mer-
cè (de l’orde dels mercedaris o de Sant 
Bartomeu) d’època moderna va obrir 
per primera vegada les seves portes de 
la mà del Club Handbol Esplais amb 
motiu del festival medieval de l’any 
2004 i com a taverna. A la taverna de 
l’entitat sempre es pot dinar i sopar un 
bon tall de carn a la brasa amb torra-
des, amb el millor all i oli de la contrada 
i acompanyat d’una cervesa ben fres-
ca, o provar l’especialitat de la casa i 
altrament espectacle culinari que és el 
xai, cuit a les brases tot sencer, i que és 
voltat sobre el foc de manera manual 
per obtenir el punt òptim de cocció a 
tot ell. 

Els altres atractius del claustre són la 
col·lecció d’eines del camp i un corral 
on els nens poden gaudir d’animals 
com vedells, xais, ovelles, conills, ga-
llines i de la burra Nani. Amb el pas 
dels anys, s’ha anat consolidant com 
a espai d’espectacles de dansa, lluites 
d’espases i tir amb arc i sobretot com 
a espai musical amb actuacions va-

riades a partir de les nou del vespre i 
que no paren en tota la nit, convertint 
el claustre de la mercè com a lloc de 
referència per acabar les llargues jor-
nades medievals fent una copeta a la 
fresca, amb bona música i ben acom-
panyat.

  

Club d’Handbol Esplais
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Colla Gegantera 
i Graellers Comissió de Reis
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Coral Castellonina Esbart Dansaire

Imatge feta durant el primer 
concert que la Coral Caste-
llonina va participar en el 
Festival Terra de Trobadors. El 
concert és va celebrar a la ca-
pella de Santa Clara, sota la 
direcció de Holger Stein.

Autor desconegut
Arxiu: Coral Castellonina

Fotografia realitzada al finalitzar el concert 
dins el XIX Festival Terra de Trobadors a l’altar 
de la capella de la Mare de Déu dels Dolors 
de la nostra basílica. La direcció va correr a 
càrrec de Mercè Bonet.

Autor: Núria Riera
Arxiu: Maite Mulet
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Fundació Oncolliga Girona

L’any 2007 va sorgir la idea de col·laborar 
en la festa medieval del nostre poble i, a 
l’hora d’escollir una entitat, vam trobar 
molt lloable treballar a benefici de la 
Lliga catalana d’ajuda al malalt de càn-
cer. Això representa una satisfacció i un 
sacrifici alhora que es veu minvat, any 
rere any, quan entreguem la recaptació 
obtinguda a aquesta associació.

Grup Cultural 
Comtat d’Empúries

El GCCE és una entitat cultural que té com 
a objectiu principal vetllar i difondre el pa-
trimoni cultural de Castelló d’Empúries i 
del territori de l’antic comtat d’Empúries, 
i com a tal ha participat en el Festival Te-
rra de Trobadors mitjançant l’organització 
d’exposicions culturals, conferències i, 
també, a través de la publicació del butlletí 
cultural El Salner.
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Grup Cavallista de Castelló
Grup de Teatre 
Esplais
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Els Mussols Penya Madridista
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Senyors del Foc Xon’s Rem Empuriabrava

El club Xon’s Rem Empuriabrava ha parti-
cipat en el Festival Terra de Trobadors de 
la següent manera: l’any 2007, amb una 
parada de menjar (peix: sardines, arenga-
des, seitons) i beure, i un taller d’estrops 
per a la mainada; i els anys 2008 i 2009, 
novament amb el taller d’estrops. 

Els estrops són unes anelles fetes de cor-
dill trenat que serveixen per unir el rem 
al llagut (embarcació de rem tradicional) 
i es trenen a mà. 
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Ecomuseu 
Farinera

Parròquia de 
Santa Maria
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Agraïments

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries agraeix l’esforç de totes aquelles persones que 
van iniciar el Festival Terra de Trobadors, i també a aquelles que al llarg dels vint 
anys l’han promogut, l’han continuat i han participat en el Festival. Molt especial-
ment a totes les persones que ja no hi són i també als qui han dedicat i que dedi-
quen l’esforç més enllà del seu àmbit professional.

En aquest punt, cal esmentar la col·laboració inestimable de les empreses impli-
cades o col·laboradores, els patrocinadors, les entitats, les associacions, els grups 
locals, els comerciants i tots els veïns i veïnes de la vila. 

També agrair de forma especial a les institucions públiques i al personal de 
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries que vetlla pel bon funcionament del Festival 
Terra de Trobadors, anant més enllà de les seves obligacions i amb la voluntat de fer 
que tot plegat surti el millor possible. 

Aquest llibre és un recull d’un treball fet en comú durant 20 anys del qual ens sen-
tim orgullosos i que ja forma part de la nostra identitat.

Per molts anys!!!
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www.terradetrobadors.cat




