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EELL  FFEESSTTIIVVAALL  TTEERRRRAA  DDEE  TTRROOBBAADDOORRSS  

El Festival Terra de Trobadors és l’esdeveniment cultural i festiu més 

important de Castelló d’Empúries que té lloc cada any durant el segon cap 

de setmana de setembre, amb una mitjana de 40.000 visitants. Un certamen 

en què els castellonins i castellonines recuperen i reviuen amb entusiasme i 

amb l’esperit obert a la festa el seu passat i l’esplendor comtal de l’Edat 

Mitjana, quan la capital del comtat d’Empúries era terra de trobadors i els 

comtes d’Empúries eren protectors i mecenes de trobadors i joglars, o fins i 

tot autors de composicions líriques seguint l’art de trobar, com és el cas del 

comte Ponç Hug IV (1277-1313) i posteriorment l’Infant Pere I (1325-1342).  

El Festival Terra de Trobadors està considerat actualment 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 

patrimoni humà dels castellonins. És un projecte viu de dinamització cultural, 

de participació ciutadana i de promoció turística del municipi. El festival va 

néixer a partir dels vincles culturals amb la Catalunya Nord i les terres 

occitanes. Sorgeix l’any 1991 a partir d’una proposta d’un grup de músics 

trobadors amb el nom de CREMM-TROBAR de Carcassona, amb la 

col·laboració de la Région Languedoc-Roussillon, 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.  

El ressò mediàtic i la magnitud del festival l’ha convertit en una marca cultural 

i esdeveniment important en l’àmbit nacional català. Ha traspassat fronteres 

pel fet de ser convidat a participar en altres festivals nacionals i europeus, 

amb coproduccions internacionals, a participar en jornades medievals 

programades per universitats catalanes i ha estat en portada en les revistes 

més importants de divulgació medieval. En anteriors edicions el Terra de 

Trobadors ha rebut el suport del cofinançament dels Fons Europeus de 

Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea a través del projecte 

transfronterer TERTROB 172/11 amb la regió Llenguadoc-Rosselló (Aude).  
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Els eixos del festival es basen en: 

I. La recerca que s’ha de posar de manifest en les actuacions. 

II. Els estudis que han de portar una historicitat de les realitzacions. 

III. La pedagogia que ha de facilitar la divulgació i la comprensió general i 

afavorir-la. 

 

TERRA DE TROBADORS és un espai cultural-festiu multidisciplinar dedicat 

a la cultura, a la festa i a la commemoració històrica en el qual s’ha de posar 

de manifest el treball i la investigació i recerca de la identitat històrica local i 

catalana d’una manera didàctica, simpàtica i divulgativa, però no, per això, 

menys rigorosa. El Festival Terra de Trobadors és un aparador en el qual 

milers de persones i de visitants forans veuen exposats els valors culturals, 

patrimonials, socials, econòmics i identitaris de Castelló d’Empúries en el 

moment present. 

TERRA DE TROBADORS, en el marc de la vila comtal de Castelló d’Empúries i 

durant els dies establerts, ha de ser per gaudir: 

 D’una trobada: 

- intel·lectual (Cicle de conferències “Miquel Pujol Canelles”, col·laboració 

acadèmica amb la Universitat de Girona, exposicions) 

- artística (concerts, actuacions musicals, teatre) 

- lúdica (animacions i actes massius)  

 

 D’un joc: 

- cultural 

- alegre 

- festiu 

- fidel a la història 

- de qualitat 
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L’Ajuntament de Castelló d’Empúries i l’organització del Festival donen molta 

importància a la vessant cultural i acadèmica de Terra de Trobadors, per la 

qual cosa el Festival disposa des de l’any 1997 del CENTRE D’ESTUDIS 

TROBADORESCOS com l’òrgan que organitza i coordina l’oferta d’actes i 

activitats culturals i alhora vetlla pel rigor cultural i històric de cada edició del 

festival. 

El Centre d’Estudis Trobadorescos de Castelló d’Empúries és una iniciativa 

municipal i universitària que té per objectiu l’estudi i la divulgació de la 

cultura i de la història de l’Edat Mitjana en general, i de la literatura 

medieval i de la poesia dels trobadors en concret, amb una especial 

atenció a l’empremta medieval de la vila de Castelló d’Empúries com l’antiga 

capital del Comtat d’Empúries.  

En aquest sentit, l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i la Universitat de 

Girona van signar l’any 2000 un conveni de col·laboració encara vigent per 

organitzar conjuntament entre el Centre d’Estudis Trobadorescos (CET) 

de Castelló d’Empúries i l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes 

(ILCC), Secció Francesc Eiximenis (UDG) activitats durant tot l’any i 

especialment durant el Festival Terra de Trobadors, com són: 

- El Cicle de Conferències “Miquel Pujol Canelles” a càrrec de destacats 

especialistes i medievalistes i amb reconeixement de crèdits de lliure 

elecció per la UdG als estudiants universitaris. 105 conferències i 5 taules 

rodones. 

- L’edició i publicació conjunta de la revista Mot so razo, una de les poques 

publicacions culturals universitàries de caire divulgatiu dedicades al món de 

la filologia medieval, amb 15 números publicats. 31 publicacions 

presentades, 23 de les quals pròpies.  

- Les exposicions culturals de temàtica medieval: 80 exposicions 

organitzades, 17 de les quals de producció pròpia. 
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- L’assessorament històric i cultural del Festival Terra de Trobadors 

(entitats i associacions participants), amb l’elecció i desenvolupament de la 

temàtica històrica i cultural de cada edició. 

- Beca Jeroni Pujades de Recerca Històrica: cinc edicions convocades de 

la beca bianual per a la promoció de l’estudi i la recerca sobre la història del 

Comtat d’Empúries. 

La intensa activitat que realitza el Centre d’Estudis Trobadorescos, 

estretament lligat al Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV 

de Castelló d’Empúries (MHMCE) i la col·laboració universitària són els 

trets diferencials del Festival Terra de Trobadors de Castelló d’Empúries 

respecte altres esdeveniments i fires medievals del país, que no aporten 

l’expressió històrica de rigor de Terra de Trobadors. 

El Terra de Trobadors ha acollit un total de 105 conferències al llarg de les 

vint-i-cinc edicions del festival des de l’any 1991, a càrrec de destacats 

investigadors, filòlegs, historiadors medievalistes, Doctors i professors 

universitaris, entre els quals destaquen noms com Gerard Gourian, Antoni 

Rossell, Miquel Pujol Canelles, Xavier Renedo, Lluís To, Elisa Varela, Dolors 

Bramon, José Enrique Ruiz Domènec, Eduard Feliu, Armand de Fluvià, Linda 

M. Paterson, Lluís Cabré, Constanzo di Girolamo, Donatella Siviero, Stefano 

Asperti, Carlos Alvar, Joan Maluquer, Lola Badia, Jaume Riera, Xavier Nieto, 

Angelica Rieger, Madeleine Tyssen, Anna Ma. Mussons, Francesc Riart, 

Isabelle Goffin, Joan Manuel del Pozo, Jaume Torró, Pere Freixas, Maria 

Tausiet, Sadurní Martí, Miriam Cabré, Josep Colls, Pep Valsalobre, Antoni 

Cobos, Ponç Puigdevall, Anton Espadaler, Lluís Cifuentes, Marc Sureda, Jordi 

Lorca, Daniel Genís, Stefano M. Cingolani, Anna Maria Puig Griessenberger, 

José Martínez Gázquez, Maria Rosa Ferrer, Jordi Canet, Gabriel Roura, Joan 

Manuel Soldevilla, Anna Castellano, Marco Pedretti, Pere Gifre, Vicenç Beltran, 

Isabel Grifoll, Joan Ferrer, Meritxell Blasco, Manuel Forcano, Sílvia Planas, 

Pere Casanellas, Mauricio Molina, Martí Aurell, Emili Marcos, Josep Maria 

Gironella, Maricarmen Gómez Muntané, Oriol Casadevall, Francesc Vicens, 

Irene llop i Antoni Madueño. 
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Alhora, el Festival Terra de Trobadors està relacionat amb un gran nombre 

d’universitats i institucions culturals de Catalunya i d’arreu d’Europa de les 

quals procedeixen els més de 100 conferenciants que han participat com a 

ponents en el nostre certamen cultural més important i que converteixen la 

vila de Castelló d’Empúries durant uns dies en un centre acadèmic 

universitari, és a dir, una extensió universitària: Universitat de Barcelona, 

Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona, Institut d’Estudis 

Catalans, Societat Catalana d’Estudis Hebraics, Arxiu de la Corona d’Aragó, 

Museu d’Història de Catalunya, Institució Milà i Fontanals, Centre Superior 

d’Investigacions Científiques, Museu-Monestir de Pedralbes, Universitat de 

Lleida, Institut d’Estudis Empordanesos, Museu d’Història dels Jueus de Girona 

i Institut d’Estudis Nahmànides, Centre Arqueologia Subaquàtica 

de Catalunya–Museu d’Arqueologia de Catalunya, Museu d’Història de Girona, 

Universitá La Spienza, Queen Mary & Westfield College de Londres, Warburg 

Institut of London University, Universitat Federico II de Nàpols, Universitá di 

Calabria, Universidad de Alcalá de Henares, Teatre Nacional de Catalunya, 

Universidad de Santiago de Compostela, Universitá di Constanza, Universitat 

de Lieja, Arxiu Capitular de la Catedral de Girona, Universitat Catòlica de Milà, 

Universitat de Poitiers, CESAG-Univesitat Pontifícia de Comillas, Universitat de 

Vic, entre altres. 

 

El Cicle de Conferències du el nom del filòleg, medievalista i investigador 

castelloní Miquel Pujol Canelles (Castelló d’Empúries, 1927 – Girona, 2011), 

reconegut estudiós especialista en el món dels trobadors, en la història local i 

en la de la comunitat jueva castellonina, autor d’una important obra 

bibliogràfica local amb títols com La poesia occitanocatalana de Castelló 

d’Empúries. Recull de poemes de final del segle XIII i primer terç del XIV o 

bé La conversió dels jueus de Castelló d’Empúries, entre altres obres. 
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El Festival Terra de Trobadors ha comptat amb intèrprets, músics i actuacions 

musicals de primer nivell, entre els quals el músic JORDI SAVALL, que va 

actuar a Castelló d’Empúries, en el marc incomparable de la Basílica de Santa 

Maria, l’any 2000 amb el grup HESPÈRION XXI, amb un repertori sobre 

música medieval idoni per al X Festival Terra de Trobadors de Castelló 

d’Empúries, dedicat a “Les viles medievals i els seus habitants”. L’any 2016, 

amb motiu del XXVI Festival Terra de Trobadors, Castelló d’Empúries va 

tornar a acollir un concert de Jordi Savall i l’Hespèrion XXI: “RAMON LLULL. 

TEMPS DE CONQUESTES, DE DIÀLEG I DESCONHORT” amb narració en 

directe de Jordi Boixaderas i Sílvia Bel. 
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XXVII FESTIVAL TERRA DE TROBADORS 2017 
 

““MMaallggaauullíí,,  eell  ddaarrrreerr  ccoommttee  ddeell  ccaassaall  dd’’EEmmppúúrriieess”” 
 

770000  aannyyss  ddee  llaa  ffuunnddaacciióó  ddeell  ccoonnvveenntt  ddee  SSaanntt  DDoommèènneecc  

El XXVII Festival Terra de Trobadors de Castelló d’Empúries, que tindrà 

lloc els dies 8, 9 i 10 setembre de 2017, commemora la figura del darrer 

comte del casal d’Empúries, Malgaulí, així com els 700 anys de la construcció 

del convent de Sant Domènec de Castelló d’Empúries. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

http://www.castello.cat/
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TEMÀTICA I ÈPOCA HISTÒRICA: 
 

Primera meitat del segle XIV; fundació del convent: 29 de setembre de 1317. 

El comte d’Empúries Ponç Hug V, Malgaulí (1313-1322) i el rei Jaume II el 

Just (1291-1327). 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
Escut heràldic dels comtes d’Empúries i vescomtes de Cabrera, al sarcòfag del 

comte Ponç Hug V o ‘Malgaulí’ (1313-1322), actualment a la Basílica de Santa Maria de 
Castelló d’Empúries. Originàriament es trobava a l’església del convent de Sant Domènec. 
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Aquesta temàtica torna a posar de manifest la importància i la influència que 

van assolir els ordes religiosos a l’Europa medieval i la seva presència al 

comtat d’Empúries, especialment a la vila de Castelló d’Empúries. Se centra 

l’atenció en l’època de fundació i de construcció del convent de Sant Domènec 

medieval de la vila, fundat el 29 de setembre de 1317, així com també per 

extensió de la resta dels diversos convents religiosos a la capital del comtat 

d’Empúries, així com en el període d’inici de la construcció de l’església gòtica 

de Santa Maria de Castelló d’Empúries, sense oblidar la fundació i evolució 

d’altres institucions de caire religiós. Es parteix per tant de la commemoració 

d’un fet històric com són els 700 anys de la fundació del convent de Sant 

Domènec medieval de Castelló d’Empúries.  
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- Durant els segles XIII i XIV té lloc la fundació de sis convents a Castelló 

d’Empúries: convent de la Mercè (1238), de Sant Francesc (1246), de 

Santa Clara (1260), de Sant Marc (1328), de Sant Domènec (1317), de 

Sant Agustí (s. XIII), tots extramurs; i també la fundació de l’Hospital 

Major de Castelló (1252).  

- 13 de febrer de 1261: inici de la construcció de l’església de Santa Maria.  

 

Altres dates importants:  

- 1130: l’orde dels Templers s’estableix a Catalunya. 

- 1141: s’instal·la a Catalunya l’orde militar del Sant Sepulcre. 

- 1168: existència d’establiments de Templers a Castelló. 

- 1217: establiment de la comanda del Temple a Castelló. 

- Segles XII-XIII: existència del call jueu primitiu de Castelló d’Empúries, amb 

sinagoga, situat al puig de l’Era Mala (actual carrer dels Jueus). 

- 1264: referència més antiga a la segona sinagoga de Castelló d’Empúries.  

 

És conegut per tothom el paper fonamental que desenvolupava la religió 

durant l’Edat Mitjana en la vida dels homes i dones a qualsevol indret de 

l’Europa cristiana. La religió marcava el dia a dia i estava present en tots els 

actes importants de la vida dels homes i de les dones des del seu naixement i 

fins a la mort, per la qual cosa la societat s’estructurava entorn del 

pensament religiós i sota la tutela dogmàtica i paternalista de la poderosa i 

influent Església catòlica. 

 

El convent de Sant Domènec era el de més prestigi i a la vegada el millor 

dotat econòmicament. El convent fou fundat extramurs el 29 de setembre de 

1317 (festivitat de Sant Miquel) pel frare dominic provincial Jaume Alemany, 

pel prior frare Ponç Monclús, pel comte Ponç Hug V (o Malgaulí) i per la 

Universitat de la vila, tocant a muralles per la part de ponent i a l’alçada dels 

actuals carrers Sant Domènec i de la Muralla. Estava situat prop del portal 

d’Assalit, que posteriorment fou anomenat portal dels Predicadors (o de Sant 
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Domènec) per la proximitat al convent. La bona relació amb la casa comtal va 

propiciar que l’any 1398 l’infant Joan I, comte d’Empúries, adquirís unes cases 

junt a l’església i a la sagristia d’aquest convent, i un hort fins al rec dels 

molins drapers o rec de les Adoberies (l’actual avinguda Pau Casals), per a 

rehabilitar-lo tot com a palau o residència comtal per a viure-hi, en companyia 

o ben a prop del frares dominics. El 1401, el comte Pere II cedí en el seu 

testament aquest palau als frares dominics i hi fou enterrat havent rebut 

l’hàbit de l’orde de Sant Domènec. Actualment, però, no queda cap vestigi 

d’aquest primer convent d’extramurs. Làpida fundacional del convent de Sant 

Domènec (MHMCE): 

 

 

 

 

 

 

 

 

“L’any del Senyor de 1317 els [monjos] predicadors  

van ser aquí el dia de la festa de Sant Miquel Arcàngel” 
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MALGAULÍ, EL DARRRER COMTE D’EMPÚRIES 

La XXVII edició del festival Terra de Trobadors estarà centrat en el 

govern de Ponç Hug V o Malgaulí, l’últim comte d’Empúries (1313-

1322) i en el període de bonança comercial que hi va haver sota el seu 

regnat. A més, enguany es compleixen 700 anys de la construcció del 

convent de Sant Domènec impulsat per Malgaulí. 

Malgaulí, fill de Ponç Hug IV, és coronat comte d’Empúries 1313. 

El període de Malgaulí va coincidir amb una gran bonança econòmica i 

una destacada expansió comercial (principalment la indústria tèxtil). 

Auge d’emprenedors, oficis i artesans. Creix la implantació dels jueus 

(probablement degut a la seva expulsió de França. Malgaulí i el Bisbe 

de Girona, donen permís per fer una ampliació de la seva sinagoga).  

Malgaulí, viu a cavall entre Sicília i el comtat d’Empúries. En un 

d’aquests viatges es casa amb Isabel de Sicília. Mor a Sicília al 1321. 

Enterren les seves despulles i les de la seva filla al convent de Sant 

Domènec. Al segle XIX traslladen les seves despulles a la Basílica de 

Santa Maria de Castelló d’Empúries. 

 

 

 

 

“Noble i distingit Senyor Malgaulí d’Empúries, 

Magnífic Senyor Ponç Hug comte d’Empúries i vescomte de Cabrera” 
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El festival Terra de Trobadors, un dels més importants del seu gènere 

sempre ha sabut recrear l’època dels comtes d’Empúries i fer viure als 

visitants una verdadera experiència medieval. Ho ha fet apostant per 

una fórmula que li ha donat molt d’èxit al llarg dels vint-i-set anys i que 

es basa en la combinació d’un marc medieval incomparable, un mercat 

medieval únic i una programació cultural, acadèmica i festiva que fan 

de la proposta quelcom únic a casa nostra. Tot això sota el filtre d’un 

rigorós rigor històric que diferencia el Terra de Trobadors d’altres 

propostes molt menys desenvolupades. 
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MERCAT MEDIEVAL 

Un dels pilars del Terra de Trobadors. Una dels mercats medievals més 

grans i fidedignes als mercats de l’època medieval romandrà obert els 

tres dies principals del festival. Obert des del divendres 8 al migdia fins 

al diumenge 10 a la nit. Enguany, degut a la importància del comerç 

durant el regnat del comte Malgaulí, s’ha creat un espai a la plaça de la 

Basílica dedicat als artesans on vuit parades d’artesans romandran 

elaborant els seus treballs –principalment el procés del teixir i del cuir-  

durant els dies del festival.  

En aquesta edició s’ha ampliat la zona de mercat als carrers del call 

jueu i s’ha introduït l’espai de descans medieval SPA. També s’han 

creat diferents espais orientats a infants en el mateix mercat, com la 

ZONA PETITS GUERRERS (Pl. Jaume I) i la ZONA JOVES HEROIS 

(campament arquers dins l'aparcament ecomuseu). 
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CICLE DE MÚSICA “SO DE LOHN” 

El cicle de música So de Lohn és la programació de música culta 

medieval que es programa en el marc del festival Terra de Trobadors. 

L’any passat va ser inaugurat coincidint amb l’any Llull pel mestre Jordi 

Savall i enguany, el cicle s’emmarca en els 700 anys del convent de 

Sant Domènec i per tant, la programació estarà centrada en música 

sacra i de convents. 

Dissabte 9 de setembre a la Basílica de Santa Maria 

Concert de cant gregorià a càrrec d’Schola Antiqua 

Diumenge 10 de setembre a la Basílica de Santa Maria 

Espectacle Dulces resonabat a càrrec de Locus Despertarus 
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CICLE DE CONFERÈNCIES “MIQUEL PUJOL CANELLES” 

La vessant més acadèmica del Terra de Trobadors correspon al cicle de 

conferències “Miquel Pujol Canelles” on es tracten diferents aspectes 

del període que emmarca el festival i de l’eix temàtic de cada edició: 

Divendres 8 de setembre, a les 18 h, a la Sala Gòtica de l’Ajuntament: 

CONFERÈNCIA INAUGURAL del XXVII Festival Terra de Trobadors 2017: 

“El convent de Sant Domènec, panteó dels comtes d’Empúries” a 

càrrec de Josep Maria GIRONELLA GRANÉS, Doctor en Història Medieval 

(Universitat de Barcelona). Tot seguit (19 h), a la Sala Gòtica, presentació 

de la revista MOT SO RAZO del Centre d’Estudis Trobadorescos, a càrrec de 

la Dra. Miriam CABRÉ (UdG). 

 

Dissabte 9 de setembre, a les 12 h, a la Sala Gòtica: conferència “Praedicate 

Evangelium: l’aportació dels frares mendicants a la cultura literària”, 

a càrrec del Dr. en Filologia Catalana Francesc J. GÓMEZ MARTÍN (UAB).  

 

Dissabte 9 de setembre, a les 18 h, a la Sala Gòtica: conferència “Francesc 

Eiximenis i la bona vida. Els efectes del bon govern segons el 

pensament del menoret gironí”, a càrrec d’Eduard JUNCOSA BONET, 

Doctor en Història Medieval (Universidad Complutense de Madrid). 
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REVISTA MOT SO RAZO I PUBLICACIONS 

- PRESENTACIÓ DEL NÚMERO 16 DE LA REVISTA MOT SO RAZO: 

Divendres 8 de setembre de 2017, a la Sala Gòtica de l’Ajuntament, a les 19 

h, després de la conferència inaugural. A càrrec de la Dra. MIRIAM CABRÉ, 

Doctora en Filologia i professora de l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes de 

la Universitat de Girona. El dossier central número 16 de la revista està 

dedicat a la ciència medieval a partir de la figura del metge i teòleg Arnau 

de Vilanova (?, 1238/40 – Gènova, 1311), i el número conté tres articles 

més sobre la cultura i la història medieval, com per exemple un treball sobre 

les activitats econòmiques dels jueus del comtat d’Empúries entre 1321 i 

1325. 
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- PRESENTACIÓ del llibre EL JUDICI FINAL. So. Imatge. Litúrgia. 

Escena (ed.) Maricarmen Gómez Muntané, amb pròleg de José Enrique Ruiz-

Doménec.  

Diumenge 10 de setembre de 2017, a les 12 h, a la Sala Gòtica de 

l’Ajuntament. A càrrec de la Dra. MIRIAM CABRÉ, Doctora en Filologia i 

professora de l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la Universitat de 

Girona. 

El llibre conté les actes amb les ponències del Simposi Internacional “El 

Judici Final. So. Imatge. Litúrgia. Escena” celebrat a Castelló d’Empúries 

el mes de març de l’any 2016 i organitzat per la Universitat Autònoma de 

Barcelona i el Centre d’Estudis Trobadorescos de l’Ajuntament de Castelló 

d’Empúries. L’acte de presentació anirà a càrrec de la Dra. Maricarmen 

Gómez Muntané (UAB), del Dr. Eduardo Carrero (UAB) i del Dr. Sadurní 

Martí, director de l’Institut de llengua i Cultura Catalanes (UdG), i de Jordi 

Canet, del Centre d’Estudis Trobadorescos. 
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ESPECTACLES MEDIEVALS 

 

Els espectacles medievals i les recreacions històriques són alguns dels 

elements més identificatius del Terra de Trobadors. 

Aquesta serà segurament una de les edicions del Terra de Trobadors amb més 

espectacles. Alguns dels més importants seran: 

 

Desembarcament de Malgaulí. Platja petita d’Empuriabrava. Dissabte 2 

de setembre: 

Malgaulí, a la mort del seu pare, torna de Sicília per ser coronat comte. En 

fer-ho, el seu vaixell comtal és atacat per pirates moriscos que infestaven la 

mar. Participants: Entitats de Castelló d’Empúries, la cia. Alma Cubrae i 

components del club arc St. Celoni i de DespertaFerro. 

 

Espectacle inaugural del festival. Divendres 8 de setembre, plaça de la 

Basílica. Creat especialment per a la temàtica d’enguany i a càrrec de les 

entitats de Castelló d’Empúries. Espectacle creat i dirigit per Martí Torras. Pl. 

Basílica. 

 

Gran Sopar Medieval. Divendres 8 de setembre al claustre del convent de 

Sant Domènec: 

Amb el següent menú artístic: Música amb els grups Sübitus, Graiatus, cia. 

Les MontsRieurs i concert  de Els Berros de la Cort. Teatre amb els bufons de 

la cia. El Sidral. Malabars amb la cia. Improvistos. Dansa oriental amb la cia. 

Les Ballarines de la Taifa. Espectacle de Foc amb la cia. Excalibur. Introducció 

del Piment (vi medieval especiat). 

 

Mercat d’esclaus. Dissabte 9 i diumenge 10 de setembre. Plaça de la 

Basílica. A càrrec de la companyia Alma Cubrae.  

 

Gran Torneig medieval. Dissabte 9 de setembre. Camp de l’Hort d’en 

Negre. A càrrec del Grup Cavallista de Castelló d’Empúries. 
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Batalla campal. Dissabte 9 i dumenge 10 de setembre. Pont Vell: 

A càrrec de les companyies DespertaFerro, Arquers del Comtat, Acers 

Trempats, Club Arc Sant Celoni.  

 

Gran espectacle de Foc. Dissabte 9 de setembre. A la plaça de la Basílica: 

Espectacle Xera, de la companyia Excalibur 

 

Gran batucada medieval nocturna. Dissabte 9 de setembre: 

A càrrec dels Senyors del Foc + colles convidades i Corre-tavernes (circuit de 

tavernes nocturn a ritme de les percussions). 

 

Gran espectacle de Cloenda. Diumenge 10 de setembre. Plaça de la 

Basílica: creat especialment amb la temàtica d’enguany i a càrrec de les 

entitats de Castelló d’Empúries i companyies professionals participants. 

Espectacle creat i dirigit per Martí Torras.  
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Espectacles itinerants 

Durant el dissabte i el diumenge, al llarg de tot el centre de Castelló hi haurà 

més de trenta espectacles itinerants que s’aniran succeint al llarg dels dos 

dies i que tracten les principals temàtiques medievals: música medieval, 

titelles, malabars, teatre, etc. A càrrec de les companyies i artistes: 

Graiatus, L’Os Pedrer, Lusketukem, Ramon Lluc de Selvanyola, Sübitus, Xarop 

de Canya, Berros de la Cort, Acibreira, la Forca, el Retaule de St. Joan Pispa, 

El doctor Sensaloni, El Sidral, Friederick el mag, cia. Les MontsRieurs, entre 

altres. 
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PROGRAMACIÓ TERRA DE TROBADORS 2017 

 

Dissabte 2 de setembre 

Desembarcament de Malgaulí. Platja petita d’Empuriabrava, 19 h:  

Malgaulí, a la mort del seu pare, torna de Sicília per ser coronat comte. En 

fer-ho, el seu vaixell comtal és atacat per pirates moriscos que infestaven la 

mar. Participants: Entitats de Castelló d’Empúries, la cia. Alma Cubrae i 

components del club arc Sant Celoni i de DespertaFerro. 

 

Divendres 8 de setembre: 

Obertura del mercat medieval amb cercaviles itinerants de la companyia 

francesa Le MontsRieurs.  

Espectacle inaugural creat especialment per a la temàtica d’enguany i a 

càrrec de les entitats de Castelló d’Empúries (vespre). Espectacle creat i 

dirigit per Martí Torras. Plaça de la Basílica. 

Gran Sopar Medieval (nit), amb el següent menú artístic: Música amb 

Sübitus, Graiatus, cia. Les MontsRieurs i concert de 1/2 hora de Els Berros de 

la Cort; teatre amb els bufons de la companyia El Sidral; malabars amb la cia. 

Improvistos; dansa oriental amb la cia. Les Ballarines de la Taifa; espectacle 

de foc amb la cia. Excalibur; introducció del Piment (vi medieval especiat). 
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Dissabte 9 de setembre: 

Durant tot el dia: 

- Obertura del mercat medieval i parades d’artesans. 

- Espectacles per part de les entitats: Cau de Bruixes, Taverna dels Pecadors, 

Taverna del Mar, Taverna de la Dansa, DespertaFerro, Serfs de la Gleva, Cau 

dels dominics, campament d’arquers, Bugaderes... 

- Campament medieval al costat de l’aparcament de l’Ecomuseu. 

- Espectacles itinerants de música: Graiatus, L’Os Pedrer, Lusketukem,  

- Espectacles itinerants de titelles: Ramon Lluc de Selvanyola. 

- Passis musicals fixes: Sübitus, Xarop de Canya, Els Berros de la Cort, 

Acibreira. Pl. Basílica, Pl. Homes i Pl. Jaume I. 

- Passis fixes de malabars: Improvistos. Pl. Basílica, Pl. Homes i Pl. Jaume I. 

- Passis fixes de teatre de carrer: cia. La Forca, el Retaule de st. Joan Pispa, El 

doctor Sensaloni, El Sidral i Friederick el mag. Pl. Basílica, Pl. Homes i Pl. 

Jaume I. 

-  Mercat d’esclaus. Cia. Alma Cubrae. Pl. de la Basílica. 

- Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV: obert de 10 a 20 h. 

Plaça Jaume I. Visita guiada al museu “Els convent medievals de la capital del 

Comtat d’Empúries”, a les 20 h. 

 

Espectacles: 

- Mercat d’esclaus. Cia. Alma Cubrae. Pl. de la Basílica. 

- Batalla campal. DespertaFerro, Arquers del Comtat, Acers Trempats, Club 

Arc St. Celoni. Pont Vell. 

- Dos passis fixes de titelles amb Dues històries medievals. 12 i 18h a la 

Pl. Jaume I. 

- Gran Torneig Medieval. Camp de l’Hort d’en Negre. Grup Cavallista de 

Castelló d’Empúries. 

- Concert de cant gregorià a càrrec de la cia. Schola Antiqua. Cicle de 

música culta So de Lonh. Interior de la Basílica. Entrada gratuïta. 
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- Concert de Berros de la Cort. Pl. de la Basílica. 

- Gran Espectacle de Foc, amb Xera, de la cia. Excalibur. 

- Gran batucada medieval nocturna a càrrec dels Senyors del Foc + colles 

convidades i Corre-tavernes (circuit de tavernes nocturn a ritme de les 

percussions). 

- Cercavila de Bruixes a mitjanit.  

 

 

Diumenge 10 de setembre: 

Durant tot el dia: 

- Obertura del mercat medieval i parades d’artesans. 

- Espectacles per part de les entitats: Cau de Bruixes, Taverna dels Pecadors, 

Taverna del Mar, Taverna de la Dansa, DespertaFerro, Serfs de la Gleva, Cau 

dels dominics, campament d’arquers, Bugaderes... 

- Campament medieval al costat de l’aparcament de l’Ecomuseu. 

- Espectacles itinerants de música: Graiatus, L’Os Pedrer, Lusketukem,  

- Espectacles itinerants de titelles: Ramon Lluc de Selvanyola. 

- Passis musicals fixes: Sübitus, Xarop de Canya, Els Berros de la Cort, 

Acibreira. Pl. Basílica, Pl. Homes i Pl. Jaume I. 

- Passis fixes de malabars: Improvistos. Pl. Basílica, Pl. Homes i Pl. Jaume I. 

- Passis fixes de teatre de carrer: cia. La Forca, el Retaule de st. Joan Pispa, El 

doctor Sensaloni, El Sidral i Friederick el mag. Pl. Basílica, Pl. Homes i Pl. 

Jaume I. 

- Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV: obert de 10 a 20 h. 

Plaça Jaume I. 

 

Espectacles: 

- Mercat d’esclaus. Cia. Alma Cubrae. Pl. de la Basílica 

- Batalla campal. DespertaFerro, Arquers del Comtat, Acers Trempats, Club 

Arc St. Celoni. Pont Vell 
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- Dos passis fixes de titelles amb Dues històries medievals. 12 i 18 h a la 

Pl. Jaume I 

- Concert a càrrec de la cia. Locus Desperatus. Dulces resonabat. Cicle de 

música culta So de Lonh. Interior de la Basílica. Entrada gratuïta. 

- Concert a càrrec d’Acibreira. Pl. de la Basílica. 

- Al vespre, gran Espectacle de Cloenda creat especialment per a la 

temàtica d’enguany i a càrrec de les entitats de Castelló d’Empúries i 

companyies professionals participants enguany. Espectacle creat i dirigit per 

Martí Torras. Pl. Basílica. 

 

 

 

 

 

Per a més informació: 

 

www.terradetrobadors.com 

@terratrobadors 

alcaldia@castello.cat 

Rosa Maria Pujadas 618 54 59 04  ·  972 25 04 26 

  

http://www.terradetrobadors.com/
mailto:alcaldia@castello.cat
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AAJJUUNNTTAAMMEENNTT  DDEE  CCAASSTTEELLLLÓÓ  DD’’EEMMPPÚÚRRIIEESS  

Plaça del Joc de la Pilota, 1 

Telf. +34 972 25 04 26 

ajuntament@castello.cat 

www.castello.cat  

www.castelloempuriabrava.cat 
 

Àrea d’Alcaldia i Premsa 

Telf. +34. 972 25 01 30 

alcaldia@castello.cat 

premsa@castello.cat 

 

Departaments de Cultura i Festes 

C/ Carbonar, s/n (Convent de Santa Clara) 

Telf. +34. 972 25 04 29 / 972 15 80 40 

cultura@castello.cat 

Centre d’Estudis Trobadorescos 

Departaments de Patrimoni Històric i Museus 

Plaça Jaume I, s/n (Cúria-Presó) 

Telf. +34. 972 25 08 59 

historia@castello.cat 

 

www.terradetrobadors.cat 
facebook.com/festivalterradetrobadors 

facebook.com/ajuntamentcastello 

facebook.com/castellodempuriesturisme 

facebok.com/empuriabravaturisme 

twitter.com/Castello_Emp 

 

 

 

 

 

 

mailto:ajuntament@castello.cat
http://www.castello.cat/
http://www.castelloempuriabrava.cat/
mailto:alcaldia@castello.cat
mailto:premsa@castello.cat
http://www.terradetrobadors.cat/
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Amb el suport de: 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb la col·laboració de: 

 

 

 

 

 

 

 


