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El festival evoca el comerç i els mercats de l’Edat Mitjana i els temps del comte Hug d’Empúries 
 



2  DIVENDRES, 30 D’AGOST DEL 2019 

TERRA DE TROBADORS EVOCA 
LA FIGURA D’HUG V D’EMPÚRIES
LA XXIX EDICIÓ DEL FESTIVAL MEDIEVAL DE REFERÈNCIA A CATALUNYA PROPOSA 200 ACTIVITATS 
DEL 6 AL 8 DE SETEMBRE I INICIA UN PLA DE MILLORES QUE S’EXECUTARÀ SOBRETOT EL 2020

Música, teatre, 
circ, dansa, 
recreacions 
històriques, 

combats de cavallers,  
espectacles de foc, un gran 
mercat medieval amb més 
d’un centenar de parades 
d’artesans i comerciants, 
una potent oferta 
gastronòmica, 
conferències... Del 6 al 8 de 
setembre, Castelló 
d’Empúries tornarà a 
transformar-se en una vila 
medieval amb la celebració 
de Terra de Trobadors, que 
arriba a la vint-i-novena 
edició i se centrarà 
temàticament en el 
comerç i els mercats en 
temps del comte Hug V. 

La festa medieval de 
referència a Catalunya, 
que supera els 40.000 
espectadors anuals i 
compta amb la col·labora-

Botiga taller de venda i confecció de teixits durant 
l’època medieval. IL·LUSTRACIÓ MANUSCRITA PROCEDENT DEL 

‘TACUINUM SANITATIS’, SEGLE XIV (BIBLIOTECA CASANATENSE, ROMA)

ció d’una vintena d’enti-
tats del municipi, reviu 
amb la màxima fidelitat i 
rigor històric els temps 
d’esplendor de la vila, que 
va ser capital del comtat 
d’Empúries. El festival 
ofereix enguany més de 
200 activitats de diverses 
disciplines artístiques, 
amb una atenció especial 
als espectacles de petit 
format i de carrer, que 
amb més d’una vintena de 
companyies de tots els 
estils representen gairebé 
la meitat dels actes pro-
gramats. Dues de les prin-
cipals novetats d’aquesta 
edició són l’increment 
d’un 20% en el nombre 
d’espectacles i la seva 
simultaneïtat horària en 
diversos espais. “L’oferta 
és molt més àmplia i 
volem propiciar una 
millor distribució dels 
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espectadors, evitar tan 
com sigui possible les 
aglomeracions i, d’aques-
ta manera, millorar el 
confort del públic”, asse-
nyala Guillem 
Fernández-Valls, director 
artístic del festival.  

Un nou espai 
A més, s’estrenarà un nou 
espai. Es tracta del jardí 
situat entre la muralla i el 
convent de Santa Clara, 
que acollirà l’Escola de 
Combat. “Aquest taller 
permetrà posar-se en la 
pell d’un guerrer i 
experimentar el combat 
en primera persona”, 
afegeix, abans de destacar 
la voluntat de 
l’organització de 
recuperar les línies 
originals de 
l’esdeveniment: “A més de 
reforçar la part acadèmica 

i la part més culta del 
festival, volem basar-nos 
molt en el treball de les 
entitats i en el teatre de 
carrer”. Es donarà més 
protagonisme a les 
Bugaderes, les Bruixes, 
Despertaferro, Cort 
d’Empúries “i a tots els 
espectacles que ens donen 
una entitat única”, 
subratlla el director 
artístic, que remarca així 
la singularitat de Terra de 
Trobadors: “Som l’únic 
festival de Catalunya amb 
una oferta tan àmplia 
d’espectacles de creació 
pròpia de la gent del poble 
i una implicació tan 
important de voluntaris”.  

Amb la vista posada en 
la pròxima edició, que 
coincidirà amb el trentè 
aniversari del festival, 
Terra de Trobadors ha 
posat en marxa un pla de 
millores que bàsicament 
s’executarà durant el 2020, 
quan hi haurà una 
programació especial per 
commemorar l’efemèride. 
“Enguany ja es 
començaran a 
materialitzar alguns dels 
canvis, que seran més 
visibles en la trentena 
edició. Volem que aquesta 
recreació històrica es 
converteixi en 
l’esdeveniment medieval 
de referència del sud 
d’Europa”, diu Fernández-
Valls. Una altra de les 
línies de treball que es 
volen potenciar en aquesta 
i futures edicions és la 
participació activa dels 
visitants en les activitats 
programades.  

Participació activa 
L’Escola de Combat, on 
s’impartiran tallers 
gratuïts per a petits i 
grans que podran 
aprendre tècniques de 
lluita medieval i posar-
les en pràctica en petits 
enfrontaments entre els 
participants, s’afegeix a 
altres activitats 
participatives com les 
zones Petits Guerrers o 
Joves Herois, espais 
temàtics amb propostes 
d’entreteniments i jocs 
per a la mainada. Amb 
l’objectiu de reforçar el 
rigor històric del 

TERRA DE TROBADORS

Batalla Campal al pont Vell a càrrec de Despertaferro, Arquers del Comtat, Acers Trempats, Club Arc Sant Celoni i Mittentis Sagittam.
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festival, Terra de 
Trobadors fa una crida 
als visitants perquè hi 
assisteixin 
caracteritzats amb 
vestits medievals per 
convertir-se en 
personatges de la festa. 
El conjunt de canvis 
impulsats aposta per les 
activitats per a famílies, 
el públic més nombrós 
de l’esdeveniment. 

Pioners 
Terra de Trobadors és 
una de les primeres 
propostes culturals 
d’ambientació històrica 
de Catalunya i és 
l’esdeveniment cultural i 
festiu castelloní més 
important de l’any. És un 
espai lúdic i cultural 
multidisciplinari en què 
els castellonins i 
castellonines reviuen 
amb entusiasme 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, i fins 
i tot autors de 
composicions líriques 
seguint l’art de trobar, 
com és el cas del comte 
Ponç Hug IV (1277-1313) 
o de l’infant Pere I 
(1325-1342).

EL MILLOR MERCAT 
MEDIEVAL DE 
CATALUNYA

El Mercat Medie-
val –un dels ac-
tes més atrac-
tius, caracterís-

tics i multitudinaris de la 
proposta cultural i festiva 
de Terra de Trobadors– i 
el comerç són l’eix con-
ductor de l’edició d’en-
guany. Les espectaculars 

recreacions històriques 
–la mateixa inauguració 
del festival, el Gran Sopar 
Medieval, la Batalla Cam-
pal al pont Vell o la clau-
sura– giraran al voltant 
d’aquesta època. 

La Llotja, la plaça 
Mossèn Cinto Verdaguer, 
la plaça Jaume I i altres 

carrers i places del centre 
històric de Castelló d’Em-
púries són els escenaris 
del millor mercat medie-
val de Catalunya, que 
combina la precisió histò-
rica dels objectes, les 
menges i les vestimentes 
amb l’innegable gust me-
dieval de la vila. Més d’un 

centenar de parades d’ar-
tesans i comerciants hi 
posen a la venda els seus 
productes amb el sistema 
de pagament de l’època, la 
moneda medieval comtal 
d’Empúries, un requisit 
imprescindible per poder 
adquirir una llarga sèrie 
de queviures i creacions 
artesanes pròpies del 
comtat a l’Edat Mitjana. 
Pa, mel, vins, embotits, 
herbes, formatges, per-
fums, amulets i, també, 
escultures en pedra, peces 
de ceràmica, fusteria o vi-
drieria, filatures, teixits, 
sabates...  

Els visitants han de fer 
les compres amb repro-
duccions del diner, l’anti-
ga moneda en ús durant la 
Baixa Edat Mitjana a la 
capital del comtat 
d’Empúries. Al mateix 
mercat, podran bescanvi-
ar euros per un diner d’or 
(5 €), un diner de bronze 
(2 €), un mig diner (1 €) o 
la petita (50 cèntims). Els 
originals d’algunes 
d’aquestes monedes 
s’exposen al Museu 
d’Història Medieval de la 
Cúria-Presó, s. XIV, que 
durant el festival obrirà 
de 10 a 20 hores.  

Conferències 
En el cas del Mercat 
Medieval, estarà obert el 
divendres 6 de les 16 a les 
22 hores, el dissabte 7 de 
10 h a 23 h i el diumenge 9 
de 10 h a 22 h. El Centre 
d’Estudis Trobadorescos 
de l’Ajuntament de 
Castelló d’Empúries i 
l’Institut de Llengua i 
Cultura Catalanes (ILCC) 
de la UdG coorganitzen, 
per 19è any, la 
programació acadèmica i 
cultural de Terra de 
Trobadors, en què destaca 
el cicle de conferències 
Miquel Pujol Canelles, que 
s’ha consolidat al llarg dels 
anys com una de les 
referències de 
l’esdeveniment.
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EL MOTOR ECONÒMIC DEL COMTAT D’EMPÚRIES
EL MERCAT A CASTELLÓ I AL SEU ENTORN A L’EDAT MITJANA CENTRA EL CICLE DE CONFERÈNCIES 

Per dinovè any 
consecutiu, el 
festival Terra 
de Trobadors 

inclou el cicle de 
conferències Miquel 
Pujol Canelles, organitzat 
pel Centre d’Estudis 
Trobadorescos de 
l’Ajuntament de Castelló 
d’Empúries, amb la 
col·laboració de l’Institut 
de Llengua i Cultura 
Catalanes (ILCC) de la 
Universitat de Girona. En 
aquesta edició, totes les 
conferències versen sobre 
el comerç i el mercat 
medieval, ja que és l’eix 
temàtic d’aquest any i una 
de les activitats centrals 
del festival. 

El cicle l’inaugurarà 
Albert Martí, llicenciat en 
humanitats i documenta-
ció, el divendres 6 a les 18 
h a la Capella Santa Clara. 
Martí oferirà la xerrada 
Mercat i fiscalitat a 
Castelló d’Empúries a la 
baixa Edat Mitjana, que 
analitza el funcionament 

del mercat i el seu paper 
social i econòmic a la 
regió. L’endemà, a les 12 
h, Víctor Farías, doctor 
en història medieval 
(UPF), pronunciarà la 
conferència Un paisatge 
urbà medieval a finals del 
segle XIII. La vila de 
Castelló d’Empúries i les 
viles del comtat 
d’Empúries i dels comtats 
veïns. Farías tractarà el 
tema dels mercats des 
del punt de vista geogrà-
fic i urbà, i no només se 
centrarà en Castelló, 
capital del comtat 
d’Empúries, sinó que 
també parlarà de les viles 
veïnes. I és que Castelló 
tenia una gran importàn-
cia comercial a l’Edat 
Mitjana i els mercats i 
les fires eren el seu prin-
cipal motor econòmic.  

Un episodi històric 
Finalment, completarà el 
cicle la conferència Un 
mercader de cavalls i un 
rei disfressat de criat, 
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camí de Bordeus (maig del 
1283), que pronunciarà, el 
dissabte 7 a les 18 h,  
Xavier Renedo, doctor en 
filologia catalana. 
Renedo, gran 
col·laborador del festival, 
molt vinculat amb el 
municipi i especialista en 
cròniques medievals 
catalanes i lectures 

 Imatge d’una de les conferències de Terra de Trobadors. 

Coneixement  
El component 

acadèmic dona 
valor afegit 

al festival Terra 
de Trobadors

dramatitzades de textos 
medievals, evocarà, en la 
seva intervenció d’aquest 
any, un episodi històric i 
literari sobre la figura 
d’un mercader de cavalls 
que viatja cap a Bordeus.   

El mateix divendres, 
després de la conferèn-
cia inaugural, a les 19 h, 
també es presentarà el 

nou número –el divuitè– 
de la revista Mot So Razo, 
que editen el Centre 
d’Estudis Trobadorescos 
i la Universitat de 
Girona conjuntament. 
Jordi Canet, responsa-
ble del Centre d’Estudis 
Trobadorescos i del 
Museu d’Història 
Medieval de Castelló 
d’Empúries, es mostra 
molt satisfet d’haver 
arribat al número divuit 
de la revista, ja que 
“avui dia és molt difícil 
tirar endavant una 
revista literària i cientí-
fica sobre literatura 
medieval catalana”. 
Sobre el cicle de confe-
rències, Canet explica 
que “aporten un valor 
acadèmic afegit al festi-
val, amb nivell i rigor 
científic i metodològic”. 
D’aquesta manera, el 
Terra de Trobadors no 
només és un esdeveni-
ment festiu, sinó també 
un espai de difusió de 
coneixement. 
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ELS IMPRESCINDIBLES D’UNA 
GRAN FESTA MEDIEVAL

Mercat Medieval 
Els carrers i places del centre 
històric acullen més d’un cente-
nar de parades on els artesans i 
comerciants posen a la venda els 
seus productes amb el sistema de 
pagament de l’època, la moneda 
medieval comtal d’Empúries, un 
requisit imprescindible per 
poder adquirir tota mena de pro-
ductes del comtat d’Empúries a 
l’Edat Mitjana. És el mercat 
medieval més gran de 
Catalunya. Els visitants han de 
comprar amb reproduccions del 
diner, l’antiga moneda en ús 
durant la Baixa Edat Mitjana a la 
capital del comtat d’Empúries. 
Al mateix mercat, podran bes-
canviar euros per un diner d’or 
(5 €), un diner de bronze (2 €), 
un mig diner (1€) o la petita (50 
cèntims).  

 
Lloc: Carrers del centre històric   
Data: Tot el cap de setmana  
Horari: Divendres, a la tarda. Dissabte i 
diumenge, tot el dia. 

Zones Petits  
Guerrers i Joves Herois 
Carrers i places de la vila acullen 
durant el festival diversos espais 
temàtics d’entreteniment i jocs 
adaptats pensats per al públic 
familiar. Des de l’organització es 
demana als visitants que hi parti-
cipin amb vestimenta medieval 
per convertir-se en personatges 
de la festa. 

 
Lloc: Diversos espais   
Data: Tot el cap de setmana  
Horari: Divendres, a la tarda. Dissabte i 
diumenge, tot el dia 
 
Escola de Combat 
Per primer cop el festival Terra 
de Trobadors incorpora aquest 
espai, on s’imparteixen tallers 
gratuïts per a petits i grans per 
aprendre tècniques de lluita 
medieval i posar-les en pràctica 
en petits enfrontaments entre 
els participants. Activitat a càr-
rec de Softcombat BCN Events. 

 
Lloc: Pati jardí del convent de Santa Clara  
Data: Dissabte i diumenge 
Horari: d’11 a 13.30 i de 16 a 21 h 
 
Espectacle de foc 
La companyia Excalibur presenta 
Spurnes, un espectacle musical 
coreografiat en el qual intervenen 
vuit actors en escena, amb foc i 
malabars de pirotècnia. Un con-
junt d’elements que faran gaudir 
el públic d’un espectacle únic.  

 
Lloc: Plaça Mossèn Cinto Verdaguer  
Data: Dissabte  
Horari: 21 h 

 
Gran Torneig  
de Cavallers 
El Grup Cavallista de Castelló 
d’Empúries, la Cort d’Empúries, 
Despertaferro i Acers Trempats 
protagonitzen el Gran Torneig 
de Cavallers - Memorial 
Fernando Arnau, una de les acti-
vitats més populars de Terra de 
Trobadors. És un espectacle 
d’exhibició i d’habilitat que es 
renova cada any i que representa 
les lluites i els enfrontaments 
dels cavallers de l’època medie-
val amb tots els detalls i tota la 
solemnitat, seguint les formes i 
els costums de l’Edat Mitjana. 
L’activitat du el nom de 
Memorial Fernando Arnau com 
a recordatori i homenatge al fun-

dador de l’entitat organitzadora 
del torneig. 

 
Lloc: Camp d’en Capella   
Data: Dissabte i diumenge 
Horari: 18 h 

 
Campament  
dels arquers 

Els Arquers del Comtat propo-
sen als visitants provar el tir amb 
arc durant tot el dia. Així mateix, 
ofereixen l’espectacle Desafia les 
fletxes, amb una demostració de 
les seves habilitats.  

 
Lloc: Aparcament de l’Ecomuseu-Farinera  
Data: Dissabte i diumenge  
Horari: A les 12.30 i 19.30 h 
 
Espectacles de carrer 
Més d’un centenar d’especta-
cles de tota mena d’estils 
ompliran d’activitat lúdica els 
carrers de la vila durant el 
Terra de Trobadors. Hi partici-
paran companyies de teatre de 
carrer com Alma Cubrae, Carro 
de Somnis, Théâtre des 33, 
Fèlix Brunet, La Cremallera o 
Traüt Espectacles; grups de 
dansa, com Cia. Un Sol Traç o 
l’Esbart Dansaire de Castelló 
d’Empúries; o de música, com 
ara Les Monts Rieurs, Sübitus, 
L’Os Pedrer, Els Berros de la 
Cort o Acibreira. Bona part dels 
espectacles de carrer combinen 

Espectacle inaugural 
Les entitats de Castelló 
d’Empúries són les encarrega-
des, un any més, d’obrir el festi-
val Terra de Trobadors, amb un 
espectacle teatral relacionat amb 
l’època medieval a la plaça 
Mossèn Cinto Verdaguer, on 
s’iniciarà la cercavila cap al 
Sopar Medieval. El mateix ves-
pre tindrà lloc també el gran 
concert sonoritzat d’Acibreira,  
a la plaça Mossèn Cinto 
Verdaguer, a partir de la  
mitjanit.  

 
Lloc: Plaça Mossèn Cinto Verdaguer  
Data: Divendres  
Horari: 21 h 
 
Gran Sopar Medieval 
Una de les activitats de més èxit 
del festival és el Sopar Medieval. 
Els 400 comensals han d’anar 
vestits d’època. L’àpat està ame-
nitzat pels espectacles de diver-
ses companyies que participen 
en el Terra de Trobadors i per les 
actuacions d’associacions del 
municipi. El sopar recrea els 
grans àpats i sopars que durant 
els segles medievals els comtes i 
senyors feudals oferien per cele-
brar qualsevol esdeveniment 
important del comtat 
d’Empúries. En aquesta ocasió, 
la cort del comte Hug V 
d’Empúries i la comtessa Sibil·la 
de Palau seran els protagonistes 
del sopar. Cal adquirir les entra-
des a través de la web www.terra-
detrobadors.com. 

 
Lloc: Pati del Palau dels Comtes   
Data: Divendres  
Horari: 22 h 
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LES MÉS DE 200 ACTIVITATS QUE ES FARAN DURANT 
TRES DIES PERMETRAN AL VISITANT EXPERIMENTAR 

COM ES VIVIA A CASTELLÓ EN L’ÈPOCA EN QUÈ ERA 
CAPITAL DEL COMTAT D’EMPÚRIES. DE L’ATAPEÏT 

PROGRAMA, DESTAQUEM LES PRINCIPALS CITES

més d’una disciplina artística i 
barregen música i dansa o tea-
tre de carrer i circ. 

 
Lloc: Carrers de la vila  
Data: Divendres, dissabte i diumenge  
Horari: Tot el dia 
 

El Cau de les Bruixes 
Espai que recrea un cau on les 
bruixes fan pocions i encanteris. 
El preu per veure el muntatge és 
d’un euro i, en aquesta edició, els 
diners recollits es destinaran a  
l’ONG Proactiva Open Arms. 

 
Lloc: Carrer Comalac   
Data: Dissabte i diumenge  
Horari: D’11 a 13.30 i de 16.30 a 21 h 
 
Les Bugaderes  
Representacions de dones fent la 
bugada a l’antic rentador del 
municipi. Aquesta representació, 
que cada any té molt d’èxit, 
reprodueix la manera com les 
dones de l’època medieval, tot 
rentant la roba al safareig de la 
vila, feien córrer tafaneries. És 
una manera divertida de fer 
conèixer la vida quotidiana a la 
vila en l’època medieval. 

 
Lloc: El rentador   
Data: Dissabte i diumenge  
Horari: Diversos horaris 

 
Les Meuques  
del Bordell 
Espai que reprodueix un bordell 
de divertides i descarades meu-
ques de l’època medieval en un 
carrer de la vila. Una representa-
ció i un recorregut sensitiu a càr-
rec del grup Tocant el Cel. 

 
Lloc: Carrer Almogàvers  
Data: Dissabte i diumenge  
Horari: De 16.00 a 21.00 h 
 

Les tavernes  
Una quinzena de tavernes gesti-
onades per les entitats locals i 
situades en diversos espais del 
centre ofereixen propostes gas-
tronòmiques als visitants de 
Terra de Trobadors. Dissabte, a 
les 20.00 h, té lloc el Corre-
Tavernes, amb un recorregut 
entre les diverses tavernes 
acompanyat d’espectacles 
musicals.  

 
Lloc: Diversos carrers    
Data: Dissabte i diumenge  
Horari: Tot el dia 
 
Cicle de música culta 
Dins el cicle de música culta So 
de Lonh, s’ha programat aquest 
any l’actuació de Locus 
Desperatus, amb la proposta Ben 
che sia antico è molto buono, la 
música italiana del segle XIV 
recollida a la novel·la Il sapo-
retto, de Simone de Prodenzani.  

 
Lloc: Capella de Santa Clara   
Data: Dissabte  
Horari: 19 h 
 
Poblat medieval 
Espai de recreació de l’època 
medieval, a càrrec de La Porta del 
Temps, amb zona militar amb 
arquers i soldats, zona d’arts i ofi-
cis, taverna medieval, bestiar i 

patíbul. Durant tot el cap de set-
mana, els visitants del poblat 
podran gaudir de propostes de 
tallada de troncs o llançament de 
destrals i projectils amb catapulta. 

 
Lloc: Hort de Fora Muralles / Rec del Molí  
Data: Tot el cap de setmana  
Horari: Dissabte, de 10 a 22 h, i diumenge, 
de 10 a 19.30 h 
 
Espectacle  
de falconeria 
Demostració de diferents tipus de 
vol de falcons a càrrec de la com-
panyia Acariciando El Aire, que 
convida el públic a participar en 
les exhibicions. 

 
Lloc: Plaça de la Moneda   
Data: Dissabte i diumenge  
Horari:  Dissabte, a les 12 i a les 18 h, i 
diumenge, a les 12 h i 16.30 h 
 
Conferències 
El vessant acadèmic del festival 
el constitueix el cicle de confe-
rències Miquel Pujol Canelles, 
que organitzen el Centre 
d’Estudis Trobarescos de 
l’Ajuntament de Castelló 
d’Empúries i l’Institut de 
Llengua i Cultura Catalanes de la 
Universitat de Girona. Hi partici-
pen destacats especialistes i pro-
fessors universitaris que aporten 
les seves últimes investigacions i 
recerques al voltant de la temàti-
ca cultural de cada edició del fes-
tival, que aquest any és el mercat.  

 
Lloc: Capella de Santa Clara   
Data: Divendres i dissabte  
Horari: Divendres, a les 18.00 h, i 
dissabte, a les 12.00 i a les 18.00 h 
 

Espectacle de cloenda 
Totes les companyies que par-
ticipen en el Terra de 
Trobadors s’apleguen al Pati 
dels Comtes a les 20 h de diu-
menge per desfilar cap a la 
plaça Mossèn Cinto Verdaguer. 
Allà s’uneixen als membres de 
les entitats i artistes que també 
han tingut un paper en el festi-
val i tots ells ofereixen  al 
públic l’espectacle de cloenda, 
sempre dotat d’una gran força 
visual i amenitzat amb música, 
teatre, dansa i lluites. 

 
Lloc: Plaça Mossèn Cinto Verdaguer  
Data: Diumenge  
Horari: A partir de les 20 h 
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LES ENTITATS DE CASTELLÓ, 
L’ÀNIMA DEL FESTIVAL 
MÉS D’UNA VINTENA D’ASSOCIACIONS, QUE APLEGUEN UNES 400 PERSONES, ES BOLQUEN CADA 
ANY EN LA PREPARACIÓ DEL TERRA DE TROBADORS, AMB L’ASSESSORAMENT D’ESPECIALISTES

E l poble de Caste-
lló se sent molt 
seu el festival 
Terra de Troba-

dors i es bolca en la seva 
preparació durant l’any. 
Assessorades per especi-
alistes perquè la recrea-
ció sigui absolutament fi-
del a l’època medieval, 
més d’una vintena d’asso-
ciacions del municipi, 
que agrupen unes 400 
persones, participen acti-
vament en el festival i en 
són la veritable ànima.  

Una de les entitats  
més actives és Desperta-
ferro, un conjunt de llui-
ta creat pel mestre d’es-
grima medieval Isaac 
Morera els primers anys 
del festival. Els Desper-
taferro fan 13 actuacions 
de lluita en els dos dies i 
mig del Terra de Troba-
dors, sumant les actua-
cions pròpies, les col·la-
boracions amb altres en-
titats i els espectacles 
conjunts, com la inaugu-
ració i la cloenda. 

Per exemple, s’encar-
reguen de la Batalla 

01. Imatge de família de membres de les entitats participants a 
Terra de Trobadors. 02. Membres de l’entitat Cort d’Empúries. 
03. Integrants de l’Esbart Dansaire de Castelló d’Empúries.

Campal, en què també hi 
participen entitats del 
poble com el Grup 
Cavallista de Castelló 
d’Empúries i grups que 
venen de fora com els 
Arquers de Sant Celoni. 
Entre les actuacions, 
també destaquen el 
Desembarcament o 
Ràtzia a la platja 
d’Empuriabrava i el 
Torneig Medieval, un 
dels espectacles assenya-
lats de la festa. 

A més, Despertaferro 
també té preparada algu-
na sorpresa –improvisa-
da o planejada– fora de 
programa, que sempre 
sorprèn els espectadors. 
I és que el Terra de 
Trobadors és el seu “plat 
fort de l’any”, tot i que 
durant la resta de mesos 
actuen en altres esdeve-
niments i festivals.    

Bruixes i bugaderes 
Una altra associació es-
tretament lligada amb el 
Terra de Trobadors són 
les Bugaderes. Es dedi-
quen a recollir la roba 

TEXT ANIOL COSTA-PAU ■ FOTOS  MANEL PUIG

bruta per les tavernes i els 
carrers del municipi per 
portar-la al rentador. Allà, 
tal com explica Anna Ma-
ria Vicenç, una de les bu-
gaderes més veteranes: 
“Diem animalades, ens 
discutim, barallem i xa-
fardegem” davant la mira-
da dels visitants. És, sens 
dubte, un dels espais més 
simpàtics del festival i, a 
més, les bugaderes també 
hi fan sabó artesà i ense-

TERRA DE TROBADORS

Un nombrós grup de dones castellonines constitueixen 
el col·lectiu de les Bugaderes, que tenen una participació 
molt activa durant l’esdeveniment. MANEL PUIG

Rigor històric 
L’assessorament 

d’especialistes 
garanteix que  
les activitats  
que preparen  

els veïns siguin 
fidels a l’època 

nyen com es rentava 
abans. També expliquen 
contes medievals mentre 
renten la roba de cava-
llers, comtes i comtesses. 
És un col·lectiu format so-
bretot per dones grans, 
però les generacions jo-
ves, sobretot les netes de 
les bugaderes, van agafant 
el relleu amb força.  

Entitats de dones 
Una altra activitat que re-
alitzen exclusivament do-
nes és el Cau de Bruixes, 
organitzat per l’Associa-
ció Cultural i d’Esbarjo de 
Castelló d’Empúries. Es 
tracta d’una cova fosca 
plena de bruixes vestides 
amb roba rústica i antiga 
que preparen pocions, 
pronuncien encanteris i 
espanten els vianants. “És 
un espai de por i misteri, 
allunyat de les represen-
tacions típiques de brui-
xes, en què el públic i nos-
altres ens divertim”, 
explica Matilde Arnau Es-
cuder, presidenta de l’As-
sociació Cultural i d’Es-
barjo. A més del Cau, les 

Bruixes també gestionen 
la processó del silenci, 
sempre desconcertant. 

Servir sopar medieval  
Finalment, una altra enti-
tat del poble molt impli-
cada és la Comissió de 
Reis, encarregada de pre-
parar la cavalcada de cada 
5 de gener. Aquesta asso-
ciació s’ocupa de servir el 
sopar medieval, que reu-
neix més de 400 perso-
nes, i requereix l’ajuda de 
la mainada. Des de ja fa 
uns anys, també es fan 
càrrec de la banca del 
Mercat per fer el canvi de 
moneda i, últimament, 
també assumeixen el bar 
medieval.  

Catalina Casadevall, 
membre de la Comissió, 
explica que el servei de 
bar els ajuda a aconseguir 
beneficis que poden des-
tinar a millorar l’equipa-
ment de la cavalcada. 
Casadevall, a més, és la 
presidenta de Càritas de 
Castelló d’Empúries, una 
entitat que també partici-
pa en el Sopar Medieval. 

01 02 

03 
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“NO VOLEM CRÉIXER 
EN QUANTITAT,  
SINÓ EN QUALITAT”

Salvi Güell 
afronta el tercer 
mandat com a 
alcalde de 

Castelló d’Empúries amb 
el convenciment que 
Terra de Trobadors, 
l’esdeveniment festiu i 
cultural més important 
que se celebra al municipi, 
millora cada any una mica 
més. La implicació de la 
gent del poble, afirma, és 
bàsica per mantenir viu 
un festival que destaca per 
la fidelitat, el rigor històric 
i la capacitat de 
reinventar-se. El 
programa d’enguany, 
completíssim, anticipa 
alguns dels canvis que es 
faran el 2020, coincidint 
amb la trentena edició. 

¿Les 29 edicions assoli-
des permeten parlar 
d’un festival madur? 
Aquesta festa medieval 
està totalment 
consolidada. A Catalunya 
és la que ho està més i 
cada any hi anem 
introduint petits canvis 
per mantenir-la viva, 
perquè continuï havent-
hi caliu i sigui un festa 
rodona, atractiva per als 
visitants. Hi treballem tot 
l’any, en Terra de 
Trobadors. A l’acabar 
cada edició avaluem com 
ha anat per millorar el 
que calgui i decidir quines 
variacions s’hi 
introduiran l’any següent, 
quina serà la temàtica i el 
fil conductor del festival. 

Quines són les claus  
de l’èxit? 
Penso que n’hi ha tres de 
fonamentals que 
refermen el caràcter del 
festival i la fidelitat a 
l’època que es reviu: les 
monedes que s’utilitzen al 
mercat medieval; el 
torneig medieval, que 
reprodueix les lluites dels 
cavallers seguint formes i 
costums de l’Edat 
Mitjana, i el sopar 
medieval al claustre del 
Palau Comtal. També les 
actuacions de les entitats 
del municipi, que, 
juntament amb els grups 
contractats, reprodueixen 
la màgia i l’encant d’un 
esdeveniment en què 
tothom va vestit d’època.  

TEXT JOSEP PASTELLS  ■  FOTO DAVID BORRAT

Salvi Güell 
ALCALDE DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Vostè també? 
Sí, sí. Cada x anys em 
compro un vestit i ja en 
tinc uns quants. No cal 
comprar-se’l, però: al 
poble hi ha una botiga 
que en lloga. 

El festival atreu sobre-
tot públic familiar. 
Un vuitanta per cent dels 
visitants són famílies. Per 
això enguany potenciem 
els espectacles de gran i 
petit format i de carrer i 
diversifiquem els espais 
per adequar-los al públic. 
N’hi ha per als nens més 
petits i per als que són 
una mica més grans, per 
exemple. El festival, però, 
ofereix una mica de tot. 
Espectacles de petit i gran 
format, exposicions, 
música culta, visites 
guiades, conferències en 
col·laboració amb la 
Universitat de Girona i 
fins i tot l’edició de la 
revista Mot So Razo, del 
Centre d’Estudis 
Trobadorescos i la UdG. 
Penso que el conjunt de 
tot plegat és el que fa 
diferent el festival, el que 
el fa únic en el seu gènere. 

Ja fa unes quantes edi-
cions que el nombre 
d’espectadors anuals 
s’ha estabilitzat al vol-
tant dels 40.000. ¿És 
una bona xifra? 
No ens interessa que 
augmenti. Terra de 
Trobadors ja no pot 
créixer en quantitat, ho 
ha de fer en qualitat. 
Volem que els visitants se 
sentin còmodes i tinguin 
ganes de repetir. De fet, 
hem detectat que la 
meitat de la gent que ve 
és repetidora d’edicions 
precedents. 

D’on venen? 
La majoria venen de les 
comarques gironines, 
però cada cop n’hi ha més 
d’arreu de Catalunya i els 
últims anys s’ha produït 
un increment de visitants 
de la Catalunya Nord, on 
també hi ha molta 
tradició trobadoresca. 

Què els diria a les perso-
nes que encara no conei-
xen el festival? 
Que vinguin i no se’n 
penediran. Que 
descobriran una vila 
medieval en estat pur, un 
espai lúdic i cultural en 
què un poble sencer reviu 
amb entusiasme i esperit 
obert l’esplendor comtal 
de l’Edat Mitjana. Ho 
poden comprovar cada 
any i, encara més, en la 
pròxima edició, en què 
prepararem una 
programació especial 
amb motiu dels 30 anys 
de Terra de Trobadors.

REINVENCIÓ 
El festival, que 

rep 40.000 
visitants anuals, 
introdueix petits 

canvis en cada 
edició per 

mantenir el caliu 

TERRA DE TROBADORS

FIDELITAT 
Reviu amb rigor 

històric i amb 
esperit obert a la 
festa el passat i 
l’esplendor de 
l’antic comtat 

d’Empúries


