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Trenta

Trenta anys obrint l’armari, buscant els vestits i penjar-los a casa. Trenta anys d’esborronar-te amb el 
primer cop de bombo. Trenta anys somrient per sota el nas quan veus les banderes penjades a les torres. 
Trenta anys de mirar al cel i posar espelmes perquè no plogui.

Trenta anys de córrer a comprar el llibre i també la rosa. Trenta anys de picarols i tombarelles, de portar 
amics de fora i presumir de poble. Trenta anys de Princeses, Sant Jordis, Reis i Reines que mai més ho 
seran. Trenta anys de matar el drac i emocionar-te com si mai ho haguessis vist.

Trenta anys d’assajos, de complicitat, rialles i aprenentatge. Trenta anys de cosir, fer vores i pedaços.  
Trenta anys d’engegar el walki papers en mà i endreçar comitives. Trenta anys de muntar, desmuntar, 
planificar i prendre’ns les mides. Trenta anys aprenent papers, quiets als museus o ballant a les rondes.

Trenta anys de reunions que no sempre porten enlloc però que acaben amb una bona cervesa. Trenta anys 
creant, il·lusionant-nos i somniant. Trenta anys.

Per, com a mínim, trenta anys més.

Felicitats! 

Joan López Cañizares 
President de l’Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi
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Trenta anys de celebració esdevenen ja una fita en qualsevol festivitat, mes trenta anys amb la intensitat 
amb què es viu a Montblanc la festa de Sant Jordi i la participació, sempre en augment, dels actes realit-
zats,  encara fa més extraordinària aquesta efemèride.

Així, doncs, en aquest progressiu i creixent esdeveniment, l’Associació Medieval fa pocs dies va estrenar 
un nou drac de forma, expressió i moviment que esdevé la culminació d’un treball que projecta una tasca 
rigorosa, professional i artística, i d’un resultat òptic força esgarrifós.

La mirada dels nostres infants i també dels més grans en la presentació a l’església de Sant Francesc 
denota l’acceptació popular, per part dels montblanquins, en aquesta imatge central de la Llegenda de 
Sant Jordi i, per tant, auguro l’impacte en les successives noves representacions.

De segur, que la presència d’aquest gegantí i mòbil drac deixarà petjada d’aquest trentè aniversari, i així 
ho volem, perquè desitgem una festa en contínua renovació i superació. Per tant, des de l’Ajuntament 
agraïm i desitgem que els responsables de la festa tinguin aquest esperit de superació i transgressió cons-
tant per fer de la Setmana Medieval de la Llegenda de Sant Jordi una festivitat cada vegada més important 
per al conjunt de Catalunya.

Moltes felicitats, doncs, per aquests trenta anys i que no falti l’alè de superació ni el caliu de tots els 
montblanquins, que ja sabeu que el tenim. 

Josep Andreu Domingo 
Alcalde de Montblanc
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 Divendres 21 d’abril
09.00 Col·legi Les Muralles 

i llar d’infants Els Merlets 
Visita de Sant Jordi i la Princesa

10.30 Muralla de Sant Jordi 
Representació de la Llegenda de Sant Jordi 
a càrrec de la Llar d’infants Els Merlets

11.00 Col·legi MD de la Serra i CEE Tilmar 
Visita de Sant Jordi i la Princesa

15.15 Claustre de Sant Francesc 
Entrega de premis del 18è Concurs de Dibuix, 
i del 3r Concurs de còmics

18.00 Des de l’Antic Hospital de Santa Magdalena 
Comitiva reial per assistir al pregó

18.30 Balcó de la Casa Desclergue (plaça Major) 
Pregó de la Setmana Medieval - P15

20.00 Museu Comarcal 
Conferència: “Bruixes, dones sàvies i 
trementinaires”, a càrrec de l’escriptor David 
Martí

22.30 Plaça de Sant Francesc 
Dracum Nocte: La invocació del Drac - P16

23.00 Carrers i places de la vila 
Correfoc - P16

00.00 Pavelló del Casal Montblanquí 
Les nits malignes. Concert de rock a càrrec 
de Saurom i Ebri Knight - P17  

 Dissabte 22 d’abril
10.00 - 20.00   Carrers i places de la vila 

Mercat medieval - P18

10.00 - 20.00   Carrers i places de la vila 
Mostra d’oficis - P19

11.00 - 14.00  I  15.00 - 19.00   Muralla Sant Jordi 
Escola cavalleresca - P22

11.00 - 21.00   Plaça de Santa Maria 
Mercat de vins i caves - P19

11.00 Carrers i places de la vila 
Joglars de carrer, espectacle intinerant a 
càrrec dels Joglars de la Bóta - P35

11.00 Plaça de Sant Francesc 
Els Falconers de Valporquero - P34

11.30 Plaça de Sant Francesc 
El mestre d’armes 
a càrrec de Excalibur Teatre d’Acció - P36

11.30 Des de la Muralla de Sant Jordi 
Comitiva reial per assistir al Ple Medieval

12.00 Església de Sant Miquel 
Ple medieval

12.00 Plaça nova de Sant Miquel 
Ilina i la dansa de deesses - P34

12.00 Plaça de Sant Francesc 
Danses i malabars 
a càrrec dels Joglars de la Bóta - P35

12.30 Des de la plaça Major 
Comitiva d’esclaus

13.00 Plaça Poblet i Teixidó 
Mercat d’esclaus - P33

13.00 Claustre de Sant Francesc 
Projecció del curt: 
La Llegenda de Sant Jordi - P34

13.00 Inici plaça dels Àngels - Call Jueu 
Jueva de Tortosa 
Cants de música sefardita - P32  

13.30 Claustre de Sant Francesc 
Projecció del curt: 
La Llegenda de Sant Jordi - P34

13.30 Plaça de Sant Francesc 
El misteri del cavaller hospitalari 
a càrrec de Excalibur Teatre d’Acció - P36

16.00 Plaça de Sant Francesc 
Els Falconers de Valporquero - P34

16.00 Claustre de Sant Francesc 
Projecció del curt: 
La Llegenda de Sant Jordi - P34

16.30 Claustre de Sant Francesc 
Projecció del curt: 
La Llegenda de Sant Jordi - P34

16.30 Plaça de Sant Francesc 
L’assumpte pendent 
a càrrec de Excalibur Teatre d’Acció - P36

16.30 Carrers i places de la vila 
L’arbre màgic, espectacle intinerant a càrrec 
dels Joglars de la Bóta - P35
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17.00 Inici plaça dels Àngels - Call Jueu 
Jueva de Tortosa 
Cants de música sefardita - P32  

18.00 Plaça nova de Sant Miquel 
Ilina i la dansa de deesses - P34

18.00 Plaça Poblet i Teixidó 
Danses i malabars 
a càrrec dels Joglars de la Bóta - P35

19.00 Plaça de Sant Francesc 
Assassins de la cort a càrrec de 
Excalibur Teatre d’Acció - P36

21.00  I  23.00   Pg. Joan Martí i Alanis (El Foradot) 
31a Representació de la  
Llegenda de St. Jordi - P20  

00.00 Pavelló del Casal Montblanquí 
Les nits malignes. Concert de rock a càrrec 
de Gatillazo i Fiando Temas - P17   

 Diumenge 23 d’abril
10.00 - 20.00   Carrers i places de la vila 

Mercat medieval - P18

10.00 - 20.00   Carrers i places de la vila 
Mostra d’oficis - P19

10.30 Carrers i places de la vila 
L’arbre màgic, espectacle intinerant a càrrec 
dels Joglars de la Bóta - P35

10.30 Des de la plaça de Sant Miquel 
Comitiva reial per assistir a l’armament

11.00 - 14.00  I  15.00 - 19.00   Muralla Sant Jordi 
Escola cavalleresca - P22

11.00 - 16.00   Plaça de Santa Maria 
Mercat de vins i caves - P19

11.00 Muralla de Sant Jordi (campament) 
Armament d’un cavaller - P33

11.00 Plaça de Sant Francesc 
Els Falconers de Valporquero - P34

11.30 Plaça de Sant Francesc 
El misteri del cavaller hospitalari 
a càrrec de Excalibur Teatre d’Acció - P36

12.00 Plaça nova de Sant Miquel 
Ilina i la dansa de deesses - P34

12.00 Plaça Poblet i Teixidó 
Danses i malabars 
a càrrec dels Joglars de la Bóta - P35

12.00 Claustre Sant Francesc 
Sant Jordi, la Princesa, la rosa 
i el Drac a càrrec de CIA el Trio - P32  

12.30 Des de la plaça Major 
Comitiva d’esclaus

12.30 Des de la muralla de Sant Jordi 
Comitiva reial per assistir a l’entrega de 
credencials

13.00 Plaça Poblet i Teixidó 
Mercat d’esclaus - P33

13.00 Església de Santa Maria 
Credencials: Representació 
del pacte feudal - P23

13.00 Claustre de Sant Francesc 
Projecció del curt: 
La Llegenda de Sant Jordi - P34

13.00 Inici plaça dels Àngels - Call Jueu 
Jueva de Tortosa 
Cants de música sefardita - P32  

13.30 Claustre de Sant Francesc 
Projecció del curt: 
La Llegenda de Sant Jordi - P34

13.30 Plaça de Sant Francesc 
Assassins de la cort a càrrec de 
Excalibur Teatre d’Acció - P36

16.00 Plaça de Sant Francesc 
Els Falconers de Valporquero - P34

16.00 Claustre de Sant Francesc 
Projecció del curt: 
La Llegenda de Sant Jordi - P34

16.30 Claustre de Sant Francesc 
Projecció del curt: 
La Llegenda de Sant Jordi - P34

16.30 Plaça de Sant Francesc 
El mestre d’armes 
a càrrec de Excalibur Teatre d’Acció - P36

17.00 Carrers i places de la vila 
Joglars de carrer, espectacle intinerant a 
càrrec dels Joglars de la Bóta - P35
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17.00 Claustre Sant Francesc 
Sant Jordi, la Princesa, la rosa 
i el Drac a càrrec de CIA el Trio - P32  

17.00 Inici plaça dels Àngels - Call Jueu 
Jueva de Tortosa 
Cants de música sefardita - P32  

17.00 Des de la muralla de Sant Jordi 
Comitiva reial per assistir a la missa

17.30 Església de Santa Maria 
Missa solemne en honor a Sant Jordi

18.00 Plaça de Sant Francesc 
L’assumpte pendent 
a càrrec de Excalibur Teatre d’Acció - P36

18.00 Plaça nova de Sant Miquel 
Ilina i la dansa de deesses - P34

18.00 Plaça Poblet i Teixidó 
Danses i malabars 
a càrrec dels Joglars de la Bóta - P35

19.00 Plaça de Sant Francesc 
Entrega de la rosa  - P15

 Dilluns 24 d’abril
20.00 Museu Comarcal 

Conferència: “Castells i muralles com a 
elements de defensa” a càrrec de Josep Mª Porta 
i Balanyà, Director Arxiu Comarcal de la Conca 
de Barberà

 Dimarts 25 d’abril
20.00 Museu Comarcal 

Conferència: “La Conca de Barberà al S.XI” 
a càrrec de l’historiador Jaume Felip

 Dimecres 26 d’abril
20.00 Claustre de Sant Francesc 

Presentació del llibre: “La cuina medieval i 
renaixentista. Una cuina refinada i internacional 
que prefigura la modernitat” a càrrec de Jaume 
Fàbrega i Colom. Seguit d’un sopar degustació 
al Restaurant Sant Francesc. Places limitades. 
Reserves: 977 875 185 

 Dijous 27 d’abril
15.15 Pavelló del Casal Montblanquí 

Teatre: “L’altre llegenda de Sant Jordi”, a càrrec 
del Col·legi Mare de Déu de la Serra

20.00 Museu Comarcal 
Conferència i presentació del llibre 
“Negre”, de Rosa Pagès. Una novel·la en temps 
del rei Martí. Xerrada a càrrec de l’historiador 
Jordi Rius

 Divendres 28 d’abril
20.00 Carrers i places de la vila 

Les rondes trobadoresques - P24

21.30 Antiga església de Sant Francesc 
Sopar reial - P25  

 Dissabte 29 d’abril
10.00 - 20.00   Carrers i places de la vila 

Mercat medieval - P18

10.00 - 20.00   Carrers i places de la vila 
Mostra d’oficis - P19

10.30 Des de la muralla de Sant Jordi 
Torns de guàrdia

11.00 - 14.00  I  15.00 - 19.00   Muralla Sant Jordi 
Escola cavalleresca - P22

11.00 - 21.00   Plaça de Santa Maria 
Mercat de vins i caves - P19

11.00 Plaça de Sant Francesc 
Els Falconers de Valporquero - P34

11.30 Plaça de Sant Francesc 
El mestre d’armes 
a càrrec de Excalibur Teatre d’Acció - P36

12.00 Claustre Sant Francesc 
Sant Jordi, la Princesa, la rosa 
i el Drac a càrrec de CIA el Trio - P32  

12.00 Plaça nova de Sant Miquel 
Ilina i la dansa de deesses - P34

12.00 Plaça Poblet i Teixidó 
Los homens del Drac 
a càrrec de CIA Ben Grillats - P35

12.30 Des de la plaça Major 
Comitiva d’esclaus
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13.00 Plaça Poblet i Teixidó 
Mercat d’esclaus - P33

13.00 Claustre de Sant Francesc 
Projecció del curt: 
La Llegenda de Sant Jordi - P34

13.30 Claustre de Sant Francesc 
Projecció del curt: 
La Llegenda de Sant Jordi - P34

13.30 Plaça de Sant Francesc 
Torneig de cavallers 
a càrrec de Excalibur Teatre d’Acció - P36

16.00 Plaça de Sant Francesc 
Els Falconers de Valporquero - P34

16.00 Claustre de Sant Francesc 
Projecció del curt: 
La Llegenda de Sant Jordi - P34

16.30 Plaça de Sant Francesc 
Assassins de la cort 
a càrrec de Excalibur Teatre d’Acció - P36

16.30 Claustre de Sant Francesc 
Projecció del curt: 
La Llegenda de Sant Jordi - P34

17.00 Claustre Sant Francesc 
Sant Jordi, la Princesa, la rosa 
i el Drac a càrrec de CIA el Trio - P32  

17.30 - 20.30   Carrer de Santa Tecla 
Recreacions de la vida medieval - P33  

18.00 Plaça nova de Sant Miquel 
Ilina i la dansa de deesses - P34

18.00 Plaça Poblet i Teixidó 
Pestum Indigestum 
a càrrec de CIA Ben Grillats - P35

20.30 Des de la Muralla de Sant Jordi 
Comitiva reial per assistir al torneig medieval

21.00  I  23.00   Fossat Muralla Santa Tecla 
Torneig Medieval Nocturn - P26  

 Diumenge 30 d’abril
10.00 - 20.00   Carrers i places de la vila 

Mercat medieval - P18

10.00 - 20.00   Carrers i places de la vila 
Mostra d’oficis - P19

10.30 Des de la Muralla de Sant Jordi 
Comitiva reial per assistir a la missa 
gregoriana

11.00 - 14.00  I  15.00 - 19.00   Muralla Sant Jordi 
Escola cavalleresca - P22

11.00 - 21.00   Plaça de Santa Maria 
Mercat de vins i caves - P19

11.00 Església de Sant Miquel 
Missa gregoriana cantada per l’Schola 
Cantorum Sant Miquel - P33

11.00 Plaça de Sant Francesc 
Els Falconers de Valporquero - P34

12.00 Claustre Sant Francesc 
Sant Jordi, la Princesa, la rosa 
i el Drac a càrrec de CIA el Trio - P32  

12.00 Plaça nova de Sant Miquel 
Ilina i la dansa de deesses - P34

12.00 Plaça Poblet i Teixidó 
Los homens del Drach 
a càrrec de CIA Ben Grillats - P35

12.30 Fossat Muralla Santa Tecla 
Honor de cavallers 
a càrrec de Excalibur Teatre d’Acció - P32  

12.30 Des de la plaça Major 
Comitiva d’esclaus

13.00 Plaça Poblet i Teixidó 
Mercat d’esclaus - P33

13.00 Claustre de Sant Francesc 
Projecció del curt: 
La Llegenda de Sant Jordi - P34

13.00 Pati del Palau Alenyà 
Actuació musical Trobairitz 
a càrrec de CIA Formiga and Cigale - P32  

13.00 Sant Francesc 
Titelles: La princesa i el pèsol 
a càrrec de CIA Festuc Teatre - P35

13.30 Claustre de Sant Francesc 
Projecció del curt: 
La Llegenda de Sant Jordi - P34

16.00 Plaça de Sant Francesc 
Els Falconers de Valporquero - P34

16.00 Claustre de Sant Francesc 
Projecció del curt: 
La Llegenda de Sant Jordi - P34

16.30 Claustre de Sant Francesc 
Projecció del curt: 
La Llegenda de Sant Jordi - P34
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17.00 Claustre Sant Francesc 
Sant Jordi, la Princesa, la rosa 
i el Drac a càrrec de CIA el Trio - P32  

17.00 Pati del Palau Alenyà 
Actuació musical Trobairitz 
a càrrec de CIA Formiga and Cigale - P32  

17.30 Carrers i places de la vila 
Sortida de comitives de les cinc cases

17.30 Fossat Muralla Santa Tecla 
Honor de cavallers 
a càrrec d’Excalibur Teatre d’Acció - P32  

18.00 Església de Santa Maria 
Sant Jordi, l’endemà - P27

18.00 Plaça nova de Sant Miquel 
Ilina i la dansa de deesses - P34

18.00 Plaça Poblet i Teixidó 
Pestum Indigestum 
a càrrec de CIA Ben Grillats - P35

19.00 Sant Francesc 
Titelles: La princesa i el pèsol 
a càrrec de CIA Festuc Teatre - P35

22.00 Plaça de Sant Francesc 
Xera. Espectacle de foc a càrrec d’Excalibur 
Teatre d’Acció - P36

22.00 Des del Foradot 
La bevenda dels portals - P24  

23.30 Claustre de Sant Francesc 
Concert de Cèltic Quartet - P34

 Dilluns 1 de maig
10.00 Ermita de Sant Josep 

Esports: 40a Cursa Popular i 23a Cursa de 
Fons a l’Ermita de Sant Josep de Montblanc 
Organitza: Club Atlètic Montblanc

10.00 - 20.00   Carrers i places de la vila 
Mercat medieval - P18

10.00 - 20.00   Carrers i places de la vila 
Mostra d’oficis - P19

10.30 - 19.00   Carrers i places de la vila 
13è Concurs de Joglars - P28

10.30 Des de la Muralla de Sant Jordi 
Comitiva reial per assistir al concert de corals

11.00 - 14.00  I  15.00 - 19.00   Muralla Sant Jordi 
Escola cavalleresca - P22

11.00 - 16.00   Plaça de Santa Maria 
Mercat de vins i caves - P19

11.00 Església de Sant Miquel 
Concert de corals - P33

11.00 Plaça de Sant Francesc 
Els Falconers de Valporquero - P34

12.00 Plaça nova de Sant Miquel 
Ilina i la dansa de deesses - P34

12.00 Plaça de Sant Francesc 
L’assumpte pendent 
a càrrec de Excalibur Teatre d’Acció - P36

13.00 Muralla de Sant Jordi (campament) 
Armament d’un cavaller - P33

13.00 Claustre de Sant Francesc 
Projecció del curt: 
La Llegenda de Sant Jordi - P34

13.00 Sant Francesc 
Titelles: La princesa i el pèsol 
a càrrec de CIA Festuc Teatre - P35

13.30 Claustre de Sant Francesc 
Projecció del curt: 
La Llegenda de Sant Jordi - P34

16.00 Plaça de Sant Francesc 
Els Falconers de Valporquero - P34

16.00 Claustre de Sant Francesc 
Projecció del curt: 
La Llegenda de Sant Jordi - P34

16.30 Claustre de Sant Francesc 
Projecció del curt: 
La Llegenda de Sant Jordi - P34

17.00 Plaça de Sant Francesc 
El misteri del cavaller hospitalari 
a càrrec de Excalibur Teatre d’Acció - P36

17.30 Carrers i places de la vila 
Sortida de comitives de les cinc cases

18.00 Església de Santa Maria 
Trenta Sant Jordis, la cloenda - P29

18.00 Sant Francesc 
Titelles: La princesa i el pèsol 
a càrrec de CIA Festuc Teatre - P35

18.00 Plaça nova de Sant Miquel 
Ilina i la dansa de deesses - P34
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Un esclat de color per donar 
la benvinguda a la festa! 
Com totes les grans celebracions, la Setmana Medieval s’inaugura amb un acte  
solemne. El pregó és el tret de sortida a dues setmanes d’activitat intensa, en què 
la vida de Montblanc es transformarà per complert.

La comitiva reial farà la primera sortida, tot fent els honors al pregoner encarregat 
d’encetar la 30a Setmana Medieval. No hi faltaran cavallers, nobles, el poble, 
Sant Jordi i la Princesa. Banderes, dúcties, faranduleres i nobles, al so del primer 
tambor que anuncia el retorn de Montblanc al seu passat més esplendorós.

Arrelats a la tradició
Fa dècades, Joan Amades va situar la Llegenda de Sant Jordi 
a Montblanc. Actualment, la vila medieval de Catalunya celebra cada 
23 d’abril amb el cavaller Sant Jordi lliurant la rosa a la princesa.

Perpetuem així una de les tradicions nacionals més estimades. Tota la 
cort reial acompanyarà Sant Jordi i dansarà al voltant de la parella per  
celebrar aquesta gesta d’amor.

  18.30h

  Plaça Major 
  (Balcó de la Casa Desclergue)

  19.00h

  Plaça de Sant Francesc

Divendres 21 d’abril Diumenge 23 d’abril

El pregó Medieval Enlrega de la Rosa
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La invocació del Drac
L’arribada de les forces del mal i del Drac dels Quatre Elements us transportarà a un món fosc, transitat 
per  bruixes, barjaules i adoradors del diable. La Dracum Nocte és un muntatge teatral de gran format, 
en el qual 80 actors narren la transmutació de l’ésser més immund i cruel que mai hagi trepitjat la Terra. 

Les tenebres de la Dracum Nocte us recordaran que el mal sempre és a punt per obrir el camí a la de-
vastació i que el combat amb la llum és ferotge i d’alta intensitat. 

El correfoc dels Dimonis de Montblanc, el Drac de Montblanc, els Diables dels Pallaresos i els Diables 
de la Múnia són l’epíleg d’una nit encesa perfecte a la l’arribada de les forces del mal de la Dracum.

  Espectacle: 22.30h 
  Correfoc: 23.00h

  Plaça de Sant Francesc

  Recorregut correfoc: 
  Inici a la plaça Sant Francesc, 
  Muralla sant jordi, Xolladors, Regina,  
  Estudi Major, Solans, Josa, Sant   
  Josep, Forn de la Vila, Plaça dels  
  Àngels, Riber, Muralla Jaume II,  
  Carles Monfar, Aparcament de Sant  
  Miquel

Divendres 21 d’abril16



Gerres de cervesa, espases i armadures. Cavallers, escuders, donzelles i arquers. A les Nits Malignes 
regna la diversió, la festa i la música fins que s’entreveu la primera llum de l’alba. L’escenari és una 
gran taverna medieval.

Les Nits Malignes compleixen 10 anys i ho celebrem amb dos grans concerts. Els gaditans Saurom són 
un grup referencial del panorama mundial del folk metal i hi presentaran el setè disc, “20... al mundo 
de los sueños”. En aquest concert del 21 d’abril, els acompanyaran Ebri Knight, folk-rock nacional que 
mescla instruments tradicionals catalans amb melodies que evoquen les músiques d’arrel celta.

El 22 d’abril, la mítica banda basca Gatillazo tocarà per primer cop a Montblanc. Liderada pel conegut 
Evaristo (ex cantant de la Polla Records) són el cor del punk i el rock radical estatal. Hi presentaran el 
darrer disc “Cómo convertirse en Nada”, acompanyats pels montblanquins Fiando Temas.

El Son de la Chama

  00.00h

  Pavelló del Casal Montblanquí

  Entrada 5€ amb consumició* 
  *Menors de 16 anys acompanyats d’un adult

  Divendres 21: 
  Saurom i Ebri Knight

  Dissabte 22: 
  Gatillazo i Fiando temas

Divendres 21 Dissabte 22

Celebrem 10 anys de música fins a la matinada!

Saurom Gatillazo
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Mercat Medieval

Montblanc gaudeix del privilegi reial d’organitzar fires i mercats des de l’any 1281. El mercat medieval 
de Montblanc és un dels més autèntics que s’organitzen a Catalunya. Les parades, situades a diferents 
places i carrers del nucli antic medieval, aconsegueixen recrear l’ambient de l’Edat Mitjana, quan, igual 
que ara, passavolants, curiosos i compradors acudien a Montblanc a proveir-se d’estris, queviures i 
animals. 

Viandes diverses com ara embotits, formatges o dolços comparteixen espais amb els millors productes 
d’artesania, elaborada en fang, fusta, ceràmica, teixits o joies.

Mercaders pels carrers i les places

Dissabte 22   I   Diumenge 23   I   Dissabte 29   I   Diumenge 30   I   Dilluns 1

  10.00 - 20.00h

  Plaça Major i carrers del voltant
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Dissabte 22   I   Diumenge 23   I   Dissabte 29   I   Diumenge 30   I   Dilluns 1

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

Els cellers que enguany podreu trobar al mercat són: Agrícola de Barberà-Celler Pla de 
la Masó, Carles Andreu, Cellers Domenys, Gatzaravins, Gerida Viticultors, Mas de la Sa-
batera, Mas Foraster, Rendé Masdéu-Simó de Palau, Rosa M.Torres, Succés Vinícola, 
Vega Aixalà, Vins de Pedra i Viticultors Mas del Nen.

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

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

El valor del treball artesà

  Dies 22, 29 i 30: 11.00 - 21.00h 
  Dies 23 i 1: 11.00 - 16.00h

  Plaça de Santa Maria

  Copa i bossa 3€ 
  Degustació 1, 2 ó 3€ segons el vi

  10.00 - 20.00h

  Plaça Major i carrers del voltant
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L’espectacle més emblemàtic de la setmana medieval 
Sant Jordi matà el drac a Montblanc. Aquesta llegenda, àmpliament coneguda arreu del món, se situa 
a la nostra vila, segons recullen reconeguts folkloristes catalans com Joan Amades i Anna de Valldaura.

Música, foc, llum, color i més de 200 actors en escena donen vida a aquesta eterna lluita entre el bé 
i el mal. La Llegenda és a l’origen de la Setmana Medieval. Es va representar per primer cop el 1987, 
però no ha deixat de transformar-se com mereix aquest espectacle de gran format.

El 2014, es va fer un altre salt endavant, amb la renovació total del format. Una de les novetats més 
celebrades pels prop de 3.000 espectadors van ser les espectaculars projeccions sobre la muralla 
medieval, una de les més ben conservades de Catalunya. Enguany aquesta renovació culmina amb 
l’estrena d’un impressionant Drac articulat: 8,5 metres de llargada i 4 d’alçada. Serà una de les grans 
estrelles de l’espectacle.

  Sessió Vespre: 21.00h 
  Sessió Nit: 23.00h 
  Durada: 1’10”

  Passeig Joan Martí i Alanís (El Foradot)

  Infants fins 4 anys - Gratuït sense seient 
  Infants fins als 12 anys - 5€ 
  Adults +13 anys - 16€ 
  Grups +20 persones - 13€/persona 
  Socis - 13€
  VENDA: Punt d’informació (Pl. de St. Miquel) i 
  taquilla 1 hora abans de cada representació. 
  Aforament limitat

L legenda de Sant Jordi 

Dissabte 22 d’abril

representació de la
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Converteix-te en un cavaller medieval per un dia
Voleu saber com se sentien els cavallers medievals? I conèixer com lluitaven i a què es dedicaven entre  
batalla i batalla? Al fossar de la muralla de Sant Jordi, els cavallers de les quatre cases nobiliàries del Montblanc  
medieval són els protagonistes del campament militar. És un espai on grans i petits gaudiran de tallers, jocs 
i altres activitats. Podreu exercitar-vos en l’antiga disciplina del tir amb arc, uns tallers d’escuts i espases, 
l’entrenament i passejades del millor servent del cavaller, el cavall.

A l’escola cavalleresca, esdevindreu, per un dia, autèntics cavallers. També us trobareu amb soldats en  
acció en torneigs, on exhibiran les seves habilitats. I sereu testimonis d’excepció de l’armament d’un cava-
ller per part del rei, Sant Jordi i la cort, tal i com es feia durant l’Edat Mitjana.

  Matí:  11.00 - 14.00 
  Tarda:  15.00 - 19.00

  Muralla de Sant Jordi

  Taller d’escuts i espases - 10€* 
  Tir amb arc - 3€* 
  Passeig a cavall - 3€* 
  *Consulteu els packs i ofertes a taquilla 
 
  Espectacles gratuïts 
  

E scola C avalleresca 

Dissabte 22   I   Diumenge 23   I   Dissabte 29   I   Diumenge 30   I   Dilluns 122



El ritual pren l’escena
És un dels actes més tradicionals de la festa, de gran pes dramàtic i, sobretot, rigor històric. A través d’un 
muntatge teatral d’una hora de durada, una trentena de parelles de nobles lliuraran les seves credencials 
al rei, sota l’atenta mirada del bisbe.

Mitjançant un dels rituals propis de l’Edat Mitjana, l’obra mostra al públic la rígida jerarquització de la socie-
tat feudal, dividida en estaments socials, en la qual actes com el lliurament de les credencials eren d’una 
gran importància. El text de l’obra s’ha escrit amb assessorament històric i cercant documents antics fins a 
trobar algunes dades històriques curioses de les cases nobles montblanquines, que hi queden reflectides. 
La representació tindrà lloc a un marc que desprèn solemnitat i història, l’església de Santa Maria.

  13.00

  Església de Santa Maria

  Gratuït 
  

C redencials, el pacte Feudal 

Diumenge 23 d’abril 23



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

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

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

  20.00h

  Inici a la plaça de Sant Marçal

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

  22.00h

  Inici al Foradot (Pg. Joan Martí i Alanís)

  Tiquet degustació - 5€ 
  VENDA: Punt d’informació (Pl. de St. Miquel) de 20h a 21h

  Recorregut: El Foradot, Baluard de Santa Anna, 
  Portal de Sant Antoni, Muralla Alfons III, Carrer Font  
  de la Vila, Carrer Ribé, Portal de Bové, Muralla Jaume II,  
  Portal del Castlà, Muralla Jaume II, Muralla Alfons I,  
  Portal de Sant Jordi, Muralla de Sant Francesc i Plaça  
  de Sant Francesc

Rondes Trobadoresques Bevenda dels Portals

Divendres 28 d’abril Diumenge 30 d’abril24



Un espectacle suggeridor pels cinc sentits
Una nit l’any, l’antiga església de Sant Francesc acull el sopar més màgic i especial de la contrada. La noblesa 
i el poble compartiran taula i viandes en una celebració que s’allargarà fins a la matinada. Gaudiran dels 
espectacles oferts pels millors joglars i trobadors, i amb la música més animada. Tampoc hi faltaran les 
actuacions de les banderes, les dúcties, la faranduleres i les dansaires d’Orient.

L’acte és obert a tothom, però és imprescindible vestir-hi roba medieval i comptar amb el vist-i-plau de la  
Comissió de Vestuari de l’Associació Medieval per assistir al sopar.

Divendres 28 d’abril

  21.30h

  Antiga església de Sant Francesc

  Menú infantil - 19€ 
  Socis - 28€ 
  No socis - 39€

Sopar Reial 
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Preu: Infants 5€ / Adults 15€.

Força, destresa i emoció es posen a prova
La muralla de Santa Tecla és l’escenari del Gran Torneig Medieval. Els jocs de llum, so i foc afegeixen 
espectacularitat a una història en la qual el públic és també un gran protagonista. 

El rei ha convocat un gran torneig entre les cases nobles de la vila de Montblanc. L’astúcia, l’habilitat dalt 
del cavall i la força de cada casa es mesuraran a través de dures proves per demostrar-ne l’honor. Al 
torneig, les cases Alenyà, Vilafranca i Gener no estaran soles. També hi participarà una casa convidada 
pel rei, la Nazarí, arribada des de Granada. 

Els cavallers es mesuraran en justes a cavall amb llances i espases, lluites cos a cos entre soldats i 
proves d’habilitat i destresa. És un espectacle carregat de lluita, emoció, venjança i exercicis que els 
posaran en situacions límit. Quina serà la casa guanyadora? Jugaran net per aconseguir ser els millors?

  Sessió Vespre: 21.00h 
  Sessió Nit: 23.00h 
  Durada: 65”

  Muralla de Santa Tecla

  Infants fins 4 anys - Gratuït sense seient 
  Infants fins als 12 anys - 5€ 
  Adults +13 anys - 15€ 
  Grups +20 persones - 12€/persona 
  Socis - 12€
  VENDA: Punt d’informació (Pl. de St. Miquel) i 
  taquilla 1 hora abans de cada representació. 
  Aforament limitat

T orneig Medieval Nocturn 

Dissabte 29 d’abril26



El desenllaç
Què va passar amb el cavaller Sant Jordi i la Princesa després de la batalla amb el drac i el naixement 
de la rosa? Van ser feliços per sempre? 

La Setmana Medieval posa fi a l’enigma, tot explicant el desenllaç de la part més desconeguda de la  
Llegenda de Sant Jordi, a través d’una obra de teatre de petit format.

Escrita sobre els textos del folklorista Joan Amades, sabrem com el Rei va oferir la mà de la Princesa en 
matrimoni al valent cavaller. Ell, però, tenia altres plans. La representació serà a l’església de Sant Maria, 
on la cort dels nobles també dirà la seva sobre el destí de la famosa parella. 

  18.00

  Església de Santa Maria

  Gratuït

Diumenge 30 d’abril

Sant Jordi, l’endemà 
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L’esperit de les històries més antigues
De vila en vila, joglars i trobadors omplien pobles i ciutats d’històries, cançons i espectacles. Entretenien 
i transmetien, alhora, antigues tradicions. Els carrers i les places de Montblanc reviuen aquests oficis me-
dievals. 

Els joglars que participen en el concurs actuen tres cops al dia, amb un espectacle d’entre 15 i 30 minuts. 
Com correspon a l’època, sense llum, ni so artificial, i en estret contacte amb el públic. El concurs us perme-
trà descobrir alguns dels racons més bells de Montblanc, mentre gaudeixes de les històries èpiques que els 
conten els joglars. No us ho podeu perdre!. 

Preu: Infants 5€ / Adults 15€.

  10.30 - 19.00h*

  Carrers i places de la vila*

  Gratuït 

  *Consulteu els horaris i localitzacions 
  en el programa de mà del concurs

C oncurs de Joglars 

Dilluns 1 de maig

XIII
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Acte de cloenda de la 30a Setmana Medieval
Tots els anys són especials per algun motiu. Trenta anys de festa consoliden grans moments, es viuen canvis 
i se segueix pensant, creant i construint el futur. Aquest acte vol donar veu a aquells que mai n’han tinguda, 
a aquells que hi són ara i els que hi han estat sempre.

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

  18.00

  Església de Santa Maria

  Gratuït

Dilluns 1 de maig

T renta Sant Jordis
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A ltres actes i espectacles

Sant Jordi, la Princesa,
la rosa i el Drac
Un conte esbojarrat en el que els personat-
ges de la Llegenda de Sant Jordi no sempre 
són el que semblen i on després d’alguns 
embolics, la rosa acabarà agafant un prota-
gonisme inesperat.

Espectacle familiar per gaudir una bona es-
tona en el marc del claustre de Sant Fran-
cesc.

CIA El Trio

  Claustre St. Francesc  30”       
  Infants fins 2 anys - Gratuït
  Infants fins als 12 anys - 2€
  Adults +13 anys - 3€

Trobairitz
Dues dones nobles que componen poemes 
i canten per expressar-se lliurement en una 
època marcada per guerres i interessos po-
lítics. Cançons de desamors, d’altres que 
recorden guerres, festes, música que porta 
a qui l’escolta cap a un altre món... Una arpa 
celta, un violí i dues veus més que màgiques 
us transportaran a llocs especials, mítics i 
inesperats de l’època medieval. Veniu a des-
cobrir Trobairitz. Apte per a tots els públics.

CIA Formiga and Cigale

  Pati del Palau Alenyà  30”       
  Infants fins 12 anys - Gratuït
  Adults +13 anys - 3€

Honor de Cavallers
No hi ha cavaller sense cavall. Enmig de la 
batalla o en un torneig, era el millor aliat 
dels combats. Equipats amb les seves mi-
llors gales, banderes i armes, galoparan per 
aconseguir la victòria. 

Exhibició de tècniques de lluita dalt d’un ca-
vall. Combats amb espases, llances, tir de 
javalina, síndries esberlades, la impactant 
justa... i molt més.

CIA Excalibur Teatre d’Acció

  Muralla Santa Tecla   60”       
  Infants fins 4 anys - Gratuït
  Infants fins als 12 anys - 5€
  Adults +13 anys - 8€

  C/Jueus - Palau Alenyà  60”       
  Infants fins 12 anys - Gratuït
  Adults +13 anys - 3€

Jueva de Tortosa
Vols conèixer els costums, tradicions, orga-
nització i manera de viure al call jueu me-
dieval de Montblanc? Pots retrobar-te amb 
la realitat de la comunitat jueva amb Blanca, 
una jueva que s’expressa acompanyada 
dels cants sefardites i els juevo-catalans.

Durant aquesta Setmana Medieval, Blanca 
visita la vila, tot acompanyant el seu marit 
Gentó, un mercader de jaspi tortosí, i es de-
lecta amb les particularitats del call mont-
blanquí.

Quadre horari a la plana 37

Venda de tiquets fins 1 hora abans de l’inici de l’espectacle al Punt d’Informació
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Lluites i jocs de cavallers
Als joves cavallers de les cases nobles de Montblanc els hi 
agrada mesurar les forces. Competiran per mantenir-se sobre la 
barra tot combatent, proclamar-se vencedor estirant la corda o 
qui és el més ràpid en pujar per la torre i arrabassar el mocador 
de les dames.

  Muralla Sant Jordi - Campament  30”

Concert de corals
Experimenta el Cant Coral en un espai amb molta història. 
La Coral Flor de Lis i el Cor de Vacarissestornaran a omplir 
l’església de Sant Miquel amb les seves veus en un dels ac-
tes més tradicionals de la Setmana Medieval. Una manera de 
transportar-se al passat més esplendorós de la vila a través 
de la música.

  Església de Sant Miquel

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

  Muralla Sant Jordi - Campament  15”

Recreacions de la vida medieval
Es tracta d’una ruta per alguns carrerons estrets del casc 
antic de la vila, on podrem observar escenes temàtiques de 
la vida medieval dels diversos estaments socials. 

Un acte que compta amb la col·laboració de desenes de vo-
luntaris que decoren i participen en unes escenificacions on 
l’ambientació detallista ens transporta al segle XIV

  Carrer de Santa Tecla

El mercat d’esclaus
Presoners de guerra i els seus descendents eren merca-
deries usuals a l’Edat Mitjana. Amb grans dosis d’humor, 
aquest espectacle teatral us farà riure i participar d’una 
subhasta d’esclaus molt especial. 

  Plaça Poblet i Teixidó  40”

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

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

  Plaça de Sant Francesc  35”

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

  Pl. nova Sant Miquel  15”

La Llegenda amb titelles humanes
Actors amateurs de Montblanc presenten una versió de la Lle-
genda de Sant Jordi amb titelles de carn i ossos.

Una adaptació breu de la història apte per a tots els públics.

  Plaça de Catalunya  30”

Concert Cèltic Quartet
A través de diversos instruments tradicionals de la música folk, aquest quartet interpreta te-
mes emblemàtics de les cultures denominades celtes com Galícia, Astúries, Irlanda, Escòcia, 
Anglaterra i Bretanya, a través d’arranjaments propis que reinterpreten i donen un nou sentit 
a aquest repertori tradicional.

  Claustre Sant Francesc  60”

Projecció del Curtmetratge: La llegenda de Sant Jordi
Reviu la història del cavaller Sant Jordi, en una pel·lícula espectacular rodada a Montblanc, 
a càrrec de Dani Limorte i Òscar Rodbag, amb la participació de l’Oficina de Turisme i la 
Setmana Medieval

  Claustre Sant Francesc  25”
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Joglars de carrer
Musics alegres i festius, que no deixen ningú indife-
rents, tanqueu les portes i vigileu que no us entrin a casa!  
Amb les seves ocurrències animen els carrers i places, i 
també fan música

CIA Joglars de la Bóta

  Espectacle intinerant

Danses i malabars
Quantes boles es poden llançar a l’aire i mantenir-les ba-
llant? Destresa i equilibri a càrrec d’aquest grup de joglars. 
Quedareu bocabadats de les seves habilitats. Podreu ballar, 
riure i participar dels joc malabars d’aquests divertits perso-
natges.  CIA Joglars de la Bóta

  Consultar horari  45”

Pestum indigestum
No es desesperi! Ha arribat l’equip de professionals més ben 
preparat per combatre la pesta. Mentre l’epidèmia fa estralls, 
no haurà de preocupar-se de res més: amb nosaltres la pesta, 
ja no s’indigesta. 

CIA Ben grillats

  Plaça Poblet i Teixidó  20”

La princesa i el pèsol
La Princesa i el Pèsol és una adaptació del conegut conte 
popular de Hans Christian Andersen. Un espectacle de ti-
telles amb musica en directe, apte per a tots els públics a 
partir de 3 anys. Us transportarà a un món ple d’imaginació, 
aventures i fantasia.  CIA Festuc Teatre

  Plaça de Sant Francesc  50”

Los hòmens del Drac
Quan arriba la primavera, el Drac entra en zel i esta més afa-
mat i revoltós que mai. Enguany, han obert proves de selecció 
perquè els vilatans més valents puguin servir la seva ciutat. 
S’enfrontaran a les proves mes dures, per poder formar part del 
cos d’elit i contenir la monstruosa fera ferotge.   CIA Ben grillats

  Plaça Poblet i Teixidó  20”

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

CIA Joglars de la Bóta

  Espectacle intinerant
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El mestre d’armes
Espectacle didàctic. Lluites en viu i explicacions del Mestre 
d’armes, un veritable erudit a la societat medieval. Costums, 
aspectes i trajectòria dels cavallers, curiositats i tècniques 
de combat.

CIA Excalibur Teatre d’Acció

  Plaça de Sant Francesc  25”

El misteri del cavaller hospitalari
Una colla de comediants, divertits i pocasoltes, un misteriós 
cavaller i uns desalmats mercenaris... Pot passar de tot i més 
Un espectacle de lluites, acció i humor.

CIA Excalibur Teatre d’Acció

  Plaça de Sant Francesc  25”

L’assumpte pendent
Des de fa dècades, dos clans estan enfrontats, i ja ningú 
recorda el per què.  Avui han acordat reunir-se en un torneig 
per acabar amb l’assumpte pendent.

CIA Excalibur Teatre d’Acció

  Plaça de Sant Francesc  20”

Assasins de la cort
La reina ha promès la seva filla amb un ambiciós comte. Tot 
i ser bona dona, sembla ser que tothom la vol matar, menys 
un lladre, que no sabem qui és.... 

CIA Excalibur Teatre d’Acció

  Plaça de Sant Francesc  40”

Torneig de cavallers
Lluites entre els millors cavallers del regne, sempre dispo-
sats a mesurar les forces i aconseguir premis i honors. Un 
espectacle que, cada any, explica una història diferent. Més 
combats que mai!

CIA Excalibur Teatre d’Acció

  Plaça de Sant Francesc  20”

Xera
Després de l’èxit dels espectacles amb foc, ara neix Xera. 
Mantenim el segell que ens caracteritza, però ara hem in-
novat les coreografies, idees, vestuari… Un cop més, no te’l 
pots perdre!.

CIA Excalibur Teatre d’Acció

  Plaça de Sant Francesc  40”



Dissabte 22 Diumenge 23 Dissabte 29 Diumenge 30 Dilluns 1

Plaça de Sant 
Francesc

11.00 Els Falconers de Valporquero
11.30 Excalibur: El mestre d’armes
12.00 Danses i malabars
13.30 Excalibur: El misteri del 

cavaller hospitalari
16.00 Els Falconers de Valporquero
16.30 Excalibur: l’Assumpte pendent
19.00 Excalibur: Assassins de la cort

11.00 Els Falconers de Valporquero
11.30 Excalibur: El misteri del 

cavaller hospitalari
13.30 Excalibur: Assassins de la cort
16.00 Els Falconers de Valporquero
16.30 Excalibur: El mestre d’armes
18.00 Excalibur: l’Assumpte pendent

11.00 Els Falconers de Valporquero
11.30 Excalibur: El mestre d’armes
13.30 Excalibur: Torneig de cavallers
16.00 Els Falconers de Valporquero
16.30 Excalibur: Assassins de la cort

11.00 Els Falconers de Valporquero
13.00 Titelles: La princesa i el pèsol
16.00 Els Falconers de Valporquero
19.00 Titelles: La princesa i el pèsol
22.00 Excalibur: Xera

11.00 Els Falconers de Valporquero
12.00 Excalibur: l’Assumpte pendent
13.00 Titelles: La princesa i el pèsol
16.00 Els Falconers de Valporquero
17.00 Excalibur: El misteri del 

cavaller hospitalari
18.00 Titelles: La princesa i el pèsol

Sant Miquel 12.00 Ple Medieval 11.00 Missa gregoriana 11.00 Concert de corals

Muralla St. Jordi 
(campament)

11.00 Armament a un Cavaller 13.00 Armament a un Cavaller

Plaça de 
Catalunya

17.00 La llegenda: Titelles humanes
18.00 La llegenda: Titelles humanes

17.00 La llegenda: Titelles humanes
18.00 La llegenda: Titelles humanes

Muralla de 
Santa Tecla

12.30 Excalibur: Honor de Cavallers
17.30 Excalibur: Honor de Cavallers

Call Jueu / Palau 
Alenyà

13.00 Jueva de Tortosa
17.00 Jueva de Tortosa

13.00 Jueva de Tortosa
17.00 Jueva de Tortosa

13.00 Musica: Trobairitz
17.00 Musica: Trobairitz

Claustre de Sant 
Francesc

13.00 Curt: La Llegenda de St. Jordi
13.30 Curt: La Llegenda de St. Jordi
16.00 Curt: La Llegenda de St. Jordi
16.30 Curt: La Llegenda de St. Jordi

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

13.00 Curt: La Llegenda de St. Jordi
13.30 Curt: La Llegenda de St. Jordi
16.00 Curt: La Llegenda de St. Jordi
16.30 Curt: La Llegenda de St. Jordi
17.00 Sant Jordi, la princesa,  

la rosa i el drac

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

13.00 Curt: La Llegenda de St. Jordi
13.30 Curt: La Llegenda de St. Jordi
16.00 Curt: La Llegenda de St. Jordi
16.30 Curt: La Llegenda de St. Jordi
17.00 Sant Jordi, la princesa, 

la rosa i el drac

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

13.00 Curt: La Llegenda de St. Jordi
13.30 Curt: La Llegenda de St. Jordi
16.00 Curt: La Llegenda de St. Jordi
16.30 Curt: La Llegenda de St. Jordi
17.00 Sant Jordi, la princesa, 

la rosa i el drac
23.30 Concert: Celtic Quartet

13.00 Curt: La Llegenda de St. Jordi
13.30 Curt: La Llegenda de St. Jordi
16.00 Curt: La Llegenda de St. Jordi
16.30 Curt: La Llegenda de St. Jordi

Plaça nova de 
Sant Miquel

12.00 Ilina i la dansa de les deesses
18.00 Ilina i la dansa de les deesses

12.00 Ilina i la dansa de les deesses
18.00 Ilina i la dansa de les deesses

12.00 Ilina i la dansa de les deesses
18.00 Ilina i la dansa de les deesses

12.00 Ilina i la dansa de les deesses
18.00 Ilina i la dansa de les deesses

12.00 Ilina i la dansa de les deesses
18.00 Ilina i la dansa de les deesses

Plaça Poblet 
i Teixidó

13.00 Mercat d’esclaus
18.00 Danses i malabars

12.00 Danses i malabars
13.00 Mercat d’esclaus
18.00 Danses i malabars

12.00 Los homens del Drac
13.00 Mercat d’esclaus
18.00 Pestum indigestum

12.00 Los homens del Drac
13.00 Mercat d’esclaus
18.00 Pestum indigestum
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SANTA MARIA

Visites al campanar de Santa Maria 
Tot el dia llevat dels moments de celebració litúrgica

Preu adults: 2€ 
(Menors d’edat acompanyats, entrada gratuïta)

Segueix-nos 
a les principals xarxes socials 
i assabenta’t de les novetats 
de la festa al moment!

Troba’ns a Facebook, Instagram i Twitter 
amb el nom Setmana Medieval

www.setmanamedieval.cat

Descobreix el NOU DRAC
de la Setmana Medieval
Vine a la Representació de la Llegenda de Sant Jordi - P20
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Els protagonistes de la Festa 

Encarna Cobo
Júlia RequesensArnau Fabra

Magí Cendra
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- Coral Flor de Lis
- Dimonis de Montblanc
- Drac de Montblanc
- Schola Gregoriana de Sant Miquel
- Torraires de Montblanc
- Banda de Música Verge de la Serra

- Grallers de Montblanc
- ADOMONT
- Guies de Montblanc
- Protecció Civil de Montblanc
- Ball de bastons de Montblanc
- Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà

- Parròquia de Santa Maria La Major
- Museu Comarcal de la Conca de Barberà
- Unió de Botiguers de Montblanc
- Associació Andalusa de Montblanc
- Associació Juvenil Barjaula

E N T I T A T S  C O L · L A B O R A D O R E S :

O R G A N I T Z A :

Les fotografies han estat cedides per: Roger Griñó, David Solé, José Carlos León, Toni Calvo, Albert Carreras, Núria Griso, Núria Sabaté i Xavier Iborra. 

Fotografia de portada: Albert CarrerasDisseny gràfic i maquetació:Disseny i gestió del programa de patrocini:

A M B  E L  S U P O R T  D E :

M I T J A N S  D E  C O M U N I C A C I Ó  O F I C I A L S :

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

P A T R O C I N A D O R S :

E M P R E S E S  C O L · L A B O R A D O R E S :




