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CONTEXT HISTÒRIC
La Setmana Medieval de la Llegenda de Sant Jordi és una festa que recrea els segles XIII i XIV, per
tant a la meitat del període medieval. La nostra no és una festa de reconstrucció històrica, però
en la mesura del possible sempre hem intentat mantenir el rigor històric necessari per fer-la més
versemblant.
La fundació de Montblanc es remunta al segle XII. L’any 1163 Ramon Berenguer IV va entregar la
carta de població a la vila que coneixem actualment. Des de llavors, Montblanc va experimentar un
ràpid creixement, esdevenint en aquella època una de les principals ciutats de Catalunya. El segle
XIII va ser el de creixement i fins la primera meitat del segle XIV el de la màxima esplendor. Després
ja va arribar la decadència, que es va allargar fins ben entrat el segle XVIII.

PRESENTACIÓ
La Setmana Medieval de la Llegenda de Sant Jordi de Montblanc celebra enguany el seu trentè
aniversari. Arribar a aquesta xifra no hauria estat possible sense vosaltres, la gent que any rere any
feu possible la festa: aquells que a l’abril feu el canvi d’armari i col·loqueu tots els vestits medievals
per participar-hi.
Des del primer dia, els vestits han estat el tret més característic de la nostra festa. Amb la voluntat
de preservar aquesta essència, i tot aprofitant el trentè aniversari, volem mirar al futur. Per això hem
creat el què teniu a les mans: un manual de bones pràctiques. El seu objectiu no és, ni molt menys,
prohibir, sinó intentar ser fidels a la idea original de la Setmana Medieval amb l’ànim de millorar-la
any rere any. Mantenir i millorar aquesta essència és important per protegir també el bon nom de
la nostra festa i el seu prestigi a nivell nacional. Molts de vosaltres participeu en un o molts actes,
mentre que d’altres sortiu a passejar amb vestits d’època. Això és el què ens fa únics.
Segurament, amb el pas del temps hem perdut alguns hàbits, però encara som a temps de corregirlos. Sabem que no fem una festa de recreació històrica i també som conscients que donem per
bones convencions que no tenen un rigor històric, però intentem acostar-nos-hi al màxim per fer
més lluïda la festa. De fet, l’autoexigència ha de ser el primer pas per demanar als que vénen de
fora, rigor i bon fer. Aquest manual recull alguns consells per donar encara més lluïment a la festa.
I no només pel que fa al vestuari, també en altres aspectes com la decoració de les botigues, les
tavernes o les parades del mercat, que també han de guardar una estètica medieval.
Aquest document, per tant, té per objectiu fomentar i facilitar la participació, ja que posem sobre
la taula tot el que cal saber per formar part de la gran família de la Setmana Medieval. A més,
aprofitem per recordar i actualitzar alguns conceptes, i fem una sèrie de recomanacions perquè els
actes de la festa llueixin més del que ja ho fan. Amb voluntat de millora i rigor, esperem que aquest
manual serveixi per no perdre el caràcter de la nostra festa, la festa medieval de Catalunya.
La Junta de l’Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi de Montblanc

Les grans ciutats medieval i reials com Montblanc comptaven amb un important call jueu. Així, la societat s’organitzava en estaments i el gruix de la població eren artesans, pagesos i servents, alguns
dels quals eren esclaus. De famílies nobles i adinerades n’hi havia molt poques.
Montblanc, en la seva època de màxima esplendor, també va esdevenir un important centre administratiu, alhora que un centre mercantil, ja que al municipi s’hi celebraven fires i mercats.
Durant la Setmana Medieval, es recreen algunes escenes de la vida medieval de l’època, si bé el
principal motiu de celebració rau en una llegenda, molt universal, que Joan Amades va situar a
Montblanc en el seu Costumari Català: la Llegenda de Sant Jordi. Cada 23 d’abril, celebrem que
Sant Jordi matà el drac a Montblanc i salvà una població que vivia atemorida. Una història que ha
esdevingut una gran llegenda i que s’ha convertit en motiu d’orgull col·lectiu i sentiment de pertinença a Montblanc.
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VESTUARI

Complements del cabell:
• No és necessari que els nens i les

Calçat que es pot utilitzar:
• Es poden utilitzar sabatilles de mim o

La Setmana Medieval intenta, en tots els seus
actes, acostar-se el màxim possible al moment
històric que es recrea. Per aconseguir-ho, el
vestuari hi juga un paper decisiu. És per aquest
motiu que per participar a la festa és imprescindible tenir el vist-i-plau de la Comissió de Vestuari
de l’Associació Medieval.

•

•

Si us voleu confeccionar el vostre vestit, en
aquest manual hi trobareu totes les indicacions necessàries per fer-los el més versemblants a l’època possible. També heu de saber
que l’Associació Medieval disposa d’un ampli
fons de vestits que es poden llogar durant
la festa. Hi trobareu vestuari de tota manera
i de tots els estaments socials de l’època.
Per llogar-lo, cal que us poseu en contacte
amb els membres de la comissió de vestuari.

•

Indicacions que cal seguir
Els teixits han de ser de vellut, ras, lli,
tapisseries teixides, domàs, brocat i/o llana. Els
colors que es poden utilitzar són els següents:
• Torrats i terra
• Predomini de tonalitats marronoses
• Ocre, beix i teula
• Verds caqui i ampolla
• Blau marí
• Grisos
• Granat

Colors que NO es poden utilitzar:
• Primaris com el vermell, groc llimona,
•
•
•
•
•

blau cel, verd maragda o magenta
‘Pastels’ llisos
Taronja o color ‘butà’
Rosa fúcsia o rosa
Verd poma
Blanc nuclear

donzelles portin el cap i/o els cabells tapats
En el cas dels adults, cal diferenciar entre
vestits de poble i de noble:

Vestits de poble: (Foto 2)
• En el cas de les dones, han de portar
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Els complements també són part essencial
del vestuari. Cal seguir aquestes indicacions
per utilitzar-los de manera correcta: (Foto 1)
• Passamaneria de color daurat o plata vella
• Botons en forma de perla
• Pedreria i perles, tot i que no en excés
• Cinturons de cuir amb sivella de color
metàl·lic vell
• Cordons per als colls o cinturons de vestits
de les classes més humils
• Leotards
• Mitja espessa (a partir de 40 DEN)

mocador o diadema amb xarxa. Les
corones de flors s’utilitzaven només en
situacions especials i festives
En el cas dels homes, diferents tipus de
barrets per cobrir el cap

Vestits de noble: (Foto 3)
• Tant les dones com els homes han de por•

tar el cap cobert. En el cas de les dones,
s’utilitza un vel o un barret amb xarxa.
En el cas que l’home vagi vestit de
cavaller, cal que substitueixi el barret
per la cota de malla

•

botes sense cordons
També podeu folrar-vos el vostre calçat
habitual amb roba i cordill
Cal evitar les etiquetes de les sabates
tapant-les o ratllant-les

D’altra banda, es prega que durant la Setmana
Medieval els assistents no es vesteixin com els
protagonistes principals de la Festa. Per tant, no
és permès de vestir-se igual que Sant Jordi i
la Princesa i el Rei i la Reina, entre d’altres
personatges.
L’organització de la Setmana Medieval es reserva
el dret a informar als participants que no utilitzin
la vestimenta adequada. També es procurarà,
en la mesura del que sigui possible, buscar una
alternativa per tal que l’acte no es distorsioni.

Complements que NO s’han d’utilitzar:
• Pantalons
• Malles de licra
• Si feu servir cremalleres i veta adherent,
•
•

cal que no siguin visibles
Evitar que els repunts fets a màquina
siguin visibles
Els vestits medievals no tenien butxaques.
Podeu portar les vostres pertinences en
una bossa al cinturó o un sarró
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ELS COL·LECTIUS DE LA FESTA

Soldats (Foto 11)
• Respectar la roba que s’entrega a vestuari
La Comissió de Vestuari de la Setmana Medie- • Utilitzar botes sense cordons i dissimular
val és qui s’encarrega de distribuir els vestits de
cada un dels col·lectius que any rere any participa a la festa. Cada col·lectiu té un número
limitat de participants i s’ha de respectar. No
és permès de confeccionar vestits d’algun dels
col·lectius de manera individual.

Bufons (Foto 4)
• És important que els nens i nenes utilitzin

•

roba fosca sota el vestit de bufó, per tal
que quan facin tombarelles no es vegin
colors llampants o dibuixos de la roba
actual
És necessari portar les sabates cobertes
amb la funda que es proporciona amb el
vestit, sobretot als actes i les comitives

Tambors i trompetes (Fotos 5 i 6)
• Respectar la roba i les fundes per al
•
•

calçat que es donen a vestuari
Evitar calçat esportiu
Cal utilitzar mitja espessa o leotards, mai
malles de licra

Flautes i estendards (Fotos 7 i 8)
• Portar mitja espessa o leotards
• Descosir, tapar o pintar les etiquetes
•

blanques del calçat per dissimular-ne la
marca i l’efecte visual
Evitar calçat esportiu

Banderes (Foto 9 i 10)
• Respectar la mida de les faldilles
• Portar mitja espessa o leotards
• En cas que sigui necessari portar un pan•

taló curt a sota, cal que sigui fosc
Descosir, pintar o tapar les etiquetes
blanques del calçat per dissimular-ne la
marca i l’efecte visual

•

la cremallera de la bota
Portar mitja espessa o leotards

Dúcties i faranduleres (Foto 12)
• Evitar el calçat que no sigui d’època
• Respectar les indicacions sobre el vestit
quan s’entrega

Cavalls i cavallers (Foto 13)
• Els cavalls han de lluir la roba que es
•

proporcioni a vestuari
Cal tenir cura del material que s’entrega
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Músics (Foto 14)
• Respectar la roba que s’entrega a vestuari
• Utilitzar les fundes per al calçat i evitar les
•

sabates esportives
Utilitzar mitja espessa o leotards

ALTRES ASPECTES
Pel que fa a les joies, la bijuteria està permesa,
sempre que sigui el més adequada a l’època
que recreem. Per tant, es pot utilitzar plata i or
vell que simuli formes antigues. Cal evitar els
collarets de perles.
Es prega no portar ulleres sempre que sigui
possible. Així, si es pot, s’hauria d’optar per lents
de contacte d’ús diari o setmanal. Com a mínim
quan es participa en algun acte o comitiva.
Els escuts que utilitzen els caps de casa, Veguers, Rei i Reina només es poden utilitzar quan
s’interpreta aquest paper durant la festa. Després, no és permès de portar-los als vestits
per tal d’evitar doblar personatges i confondre
al visitant.
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Normes de protocol:
A més d’aquestes indicacions, és important també seguir una sèrie de normes de protocol que ens
ajudaran a interpretar encara millor el nostre paper durant els actes.

•
•
•
•

La noblesa i la família reial han de mantenir sempre una actitud seriosa, solemne i majestuosa,
mostrant-se altius. És important que durant les comitives es parli només quan sigui necessari, i
caldria evitar salutacions massa efusives
Per mantenir l’espectacularitat dels vestits és important no creuar les cames en el moment de
seure
Postures. Durant les comitives, la dona ha de portar la mà dreta estesa a l’alçada del pit i a sobre
de la mà de la parella, mentre que amb l’altra mà es pot agafar el vestit, la capa, etc.
L’home ha de portar la mà esquerra estesa a l’alçada del pit de la dona, mentre que la mà dreta la
portarà a l’esquena a l’alçada del cinturó o a l’espasa si és el cas

COMITIVES I ACTES
En funció de l’acte, durant la festa es realitzen diferents tipus de comitives pels carrers del centre històric
de Montblanc. En cadascun dels casos, els responsables dels actes o el servei d’ordre us indicaran on
i com us heu de col·locar i com heu d’actuar. És per aquest motiu que, si hi voleu participar, us heu
d’inscriure a l’Associació Medieval, assistir als assajos i conèixer el funcionament de cada acte.
Les comitives són un dels principals atractius de la festa, sobretot per als visitants. És per aquest motiu
que és important respectar un seguit de recomanacions per tal que la comitiva i els actes siguin ben lluïts:

•
•

Cal ser puntuals per respectar al màxim l’horari de cadascun dels actes
Si participeu en algun acte o comitiva, no es poden fer servir càmeres fotogràfiques, rellotges,
ulleres de sol o telèfons mòbils

•

Cal tenir l’actitud adequada que requereix el personatge que esteu interpretant. Això inclou tots
aquells que participeu en qualsevol acte o comitiva, més enllà dels personatges principals

•
•

Cal mantenir les distàncies durant la comitiva per fer-la més lluïda
No es permet fumar o menjar durant les comitives. Us recordem que ja hi ha espais previstos per
descansar i poder menjar

•
•
•
•

No es poden portar les ungles pintades

PARTICIPACIÓ
Per participar a la Setmana Medieval de la Llegenda de Sant Jordi és necessari seguir diversos
passos per tal que tot surti com és previst.

•
•

Si s’utilitza maquillatge, cal que sigui de tons suaus
No es recomana portar pírcings extremats i, si és el cas, tapar-los en la mesura del possible
No useu gel fixador en els pentinats

•

Cada col·lectiu participant a la festa té una normativa, segons el seu paper a cadascun dels
actes. És important seguir-la per al correcte desenvolupament de la festa
Si voleu participar en algun dels actes de la festa, us heu d’inscriure abans a les oficines de
l’Associació Medieval, per tal de portar un control de totes les persones participants als actes.
A més, d’aquesta manera se us informarà dels assajos que es faran per als principals actes.
Cada col·lectiu té un responsable. És important seguir les seves indicacions per poder
participar correctament en els actes i activitats de la Setmana Medieval
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LES TAVERNES MEDIEVALS
D’altra banda, les tavernes medievals també són
un important aparador de la festa. És per aquest
motiu que és de vital importància que aquells
que hi participen respectin també la normativa
establerta. És important que les tavernes tinguin
una ambientació polida i acurada, així com una
vestimenta adequada. Enumerem els requisits
més importants per mantenir el rigor històric
d’aquests establiments:

•
•
•

EL MERCAT MEDIEVAL
El mercat és un dels principals atractius de la
Setmana Medieval. Milers de persones s’hi acosten cada any per comprar els productes dels artesans que hi participen. Tenint en compte això,
que el mercat és un dels grans aparadors de la
festa, cal també respectar una manera de vestir
i actuar, per mantenir el bon nom de la festa. És
important seguir aquestes recomanacions:

•

•

•
•

bosses de plàstic ni papers de diari per
embolicar els productes
No es podran vendre productes amb
cobertura de xocolata, sinó que hauran de
ser farciments

•

Normes higièniques: no es tenien

•

Parades: No es poden utilitzar balances,

Vestuari: ha de correspondre a l’època
medieval (preferentment S. XIII i XIV) amb
una gamma de colors terra-ocre-verd.
Així com adaptar-se pel que fa a la seva
qualitat a la mercaderia que és objecte de
venda. No s’usaran els colors pastel: rosa,
blau cel o blanc

Complements: no es poden portar joies
ni rellotges i si és possible tampoc ulleres.
Tampoc utilitzar mòbils a la vista del públic

Productes: no és permès d’utilitzar

•

en compte a l’època medieval, però avui
en dia això és imprescindible. En aquest
sentit, s’haurà de complir la normativa
vigent del Codi Alimentari

llevat de les romanes. La utilització de
calculadores no és permesa
No es permet l’ús d’il·luminació artificial ni
de generadors d’electricitat

•
•

Tot el personal de servei de les tavernes
ha d’anar vestit de taverner de l’època
medieval
No és obligatori l’ús de música per tal de
complementar l’ambientació de la taverna
però, en cas de disposar-ne, haurà de ser
música pròpia de l’Edat Mitjana

•

Gastronomia: El menjar que es serveixi

Ambientació: El nom de la taverna s’ha
d’ajustar al context històric que es recrea i
a l’espai on s’ubica
Cal tenir cura del disseny de la taverna,
tot evitant mostrar neveres i sortidors de
begudes
Si es cobreix la taverna, s’ha d’utilitzar una
tela de teixit natural

•
•

s’ha d’adaptar el màxim possible a l’època
medieval. Per tant, no es permet utilitzar
tomàquet, patates, pebrot o xocolata
Els recipients per menjar hauran de ser de
terrissa. Si es fan servir coberts, hauran de
ser de fusta, així com les taules
Cal disposar del carnet de manipuladors
d’aliments

Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi
Muralla de Sant Jordi, 33 - 43400 Montblanc
T. 977 86 29 56
info@setmanamedieval.cat
www.setmanamedieval.cat

Dibuixos de portada i contraportada: Nati Bonet

Vestuari
Muralla de Sant Jordi, 33 - 43400 Montblanc
T. 977 86 22 34
vestuari@setmanamedieval.cat

www.setmanamedieval.cat

