
17.30 h - Trobadors i joglars de la cort surten a plaça per animar als 
visitants amb les seves danses

Música medieval a càrrec de Taraska

Lloc: plaça del Castell
Durada: 30’

18.00 h - Pas d’armes: el senyor de Cruïlles vol impressionar a Gui-
lleuma de Peratallada i ha organitzat un pas d'armes per celebrar el 
seu aniversari, cavallers i nobles de totes les contrades s'enfrontaran 
per saber qui és el millor.

Recreació històrica a càrrec d’Alma Cubrae

Lloc: plaça del Castell
Durada: 40’

18.00 h - L’arbre màgic: hem ensinistrat l'arbre amb el so del sac de 
gemecs perquè en pugueu gaudir pels carrers i places de la vila. Aten-
ció! Porta bona sort passar per sota de les seves cames. 

Animació de carrer a càrrec dels Joglars de la Bota

Lloc: itinerant - sortida: pati de les escoles
Durada: 30’

19.30 h - Quantes pilotes es poden llençar a l’aire i mantenir-les ba-
llant? Destresa i equilibris a càrrec d’aquest grup de joglars que us 
faran quedar bocabadats amb les seves habilitats. Podreu ballar, riure 
i participar de les danses i jocs d’aquests divertits personatges.

Danses i malabars a càrrec dels Joglars de la Bota

Lloc: plaça del Castell
Durada: 30’

20.00 h - “Pors medievals: pestes, esperits i forques” 

Visita guiada nocturna per conèixer les pors medievals a través de la his-
tòria i el patrimoni de Peratallada. Descobrireu algunes de les pors reals, i 
irreals, que atemorien els nostres avantpassats, i el significat de forques i 
costells i expressions que han derivat cap al nostre llenguatge habitual, així 
com els mètodes que utilitzaven per a protegir-se de pestes i altres malal-
ties a càrrec de Nik Duserm

Punt de trobada: a comunicar tan bon punt es confirmi la reserva
Durada: 80’
Places limitades - imprescindible inscripció prèvia a:
turisme@forallac.cat / 675 11 29 07

20.30 h - El malson d’en Cruïlles: abans del seu casament, el senyor 
Gilabert de Cruïlles demanarà consell al gran mag Arcanus, per saber 
que li oferirà el futur. Les visions del mag mostraran un futur complicat.

Espectacle de pirotècnia i foc a càrrec d’Alma Cubrae

Lloc: plaça del Castell
Durada: 50’

DIVENDRES 30 DE SETEMBRE

19.00 h - “Vinum degustum in Castro Petra Talliata” – degustació de 
vins medievals, història i arqueologia

Visita en clau gastronòmica de l’evolució històrica del nucli murallat de Pe-
ratallada a càrrec de Daniel Punseti, historiador, arqueòleg i investigador de 
patrimoni gastronòmic

Punt de trobada: aparcament de dalt de Peratallada
Durada: 120’
Places limitades - imprescindible inscripció prèvia a:
turisme@forallac.cat / 675 11 29 07

20.00 h - “Pors medievals: pestes, esperits i forques” 

Visita guiada nocturna per conèixer les pors medievals a través de la his-
tòria i el patrimoni de Peratallada. Descobrireu algunes de les pors reals, i 
irreals, que atemorien els nostres avantpassats, i el significat de forques i 
costells i expressions que han derivat cap al nostre llenguatge habitual, així 
com els mètodes que utilitzaven per a protegir-se de pestes i altres malal-
ties a càrrec de Nik Duserm

Punt de trobada: a comunicar tan bon punt es confirmi la reserva
Durada: 80’
Places limitades - imprescindible inscripció prèvia a:
turisme@forallac.cat / 675 11 29 07

DISSABTE, 1 D’OCTUBRE 

10.30 h - Nobles, dames, cavallers i gent d’arreu han arribat a la vila 
per celebrar el casament dels senyors de Cruïlles, desfilaran en pro-
cessó per retre homenatge a Gilabert i Guilleuma; tothom que s’animi 
es pot afegir a la comitiva

Desfilada inaugural de la fira amb la comitiva reial, animació a càrrec dels 
Joglars de la Bota, Alma Cubrae i el grup Taraska

Lloc: itinerant – sortida des de la plaça del Castell
Durada: 35’

11.30 h - El músics de la cort visiten el mercat

Música medieval itinerant a càrrec de Taraska

Lloc: itinerant, sortida des de la plaça de les Voltes
Durada: 30’

12.00 h - Torns de guàrdia dels soldats del rei: els soldats del cas-
tell protegeixen els portals d’accés al mercat armats amb espases i 
humor, vigilant que no entrin heretges, indesitjables, criminals o gent 
massa seriosa

Animació de carrer a càrrec dels Joglars de la Bota

Lloc: entrada del poble pel carrer de la Riera 
Durada: 40’

12.00 h - Vestir el cavaller: les tropes de Gilabert de Cruïlles es preparen 
i ens mostraran com es vestia un home d’armes del segle XIV. Us explica-
ran l'evolució de les armes i les armadures, i es desmitificaran llegendes 
urbanes sobre l'edat mitjana; per finalitzar faran un combat real

Recreació històrica a càrrec d’Alma Cubrae

Lloc: plaça del Castell
Durada: 40’

13.00 h - El xanquer de la cort: un trobador de la cort una mica alt, 
acompanyat d’un joglar molt alegre, amenitzarà la plaça saludant a 
petits i grans

Animació de carrer a càrrec dels Joglars de la Bota

Lloc: plaça del Castell
Durada: 45’

13.00 h - A canvi d’un plat a taula i un jaç de palla per dormir, els 
músics i trobadors de la cort ens animaran amb algunes de les seves 
danses. Us animeu a participar-hi?

Danses medievals a càrrec del grup Taraska

Lloc: plaça de les Voltes
Durada: 30’

16.30 h - El músics de la cort visiten el mercat

Música medieval itinerant a càrrec de Taraska

Lloc: itinerant, sortida des de la plaça del Castell
Durada: 30’

17.00 h - Què us podríem explicar de l’època medieval que no sa-
pigueu? Bé, podríem començar explicant-vos que això va passar fa 
molts anys, quan les persones anaven d’un poble a l’altre a peu o a 
cavall. O espereu, també podríem explicar-vos uns contes que tenim 
ben guardats on s’expliquen històries de reis que no sempre són vells 
i savis; ni de princeses innocents i boniques; ni que els dracs son do-
lents i malvats... afanyeu-vos i agafeu lloc que els contes estan a punt 
de començar!

Contes familiars d’éssers màgics, de dames, de reis i de gent normal a 
càrrec de Gra de Sorra

Lloc: plaça de l’Oli
Durada: 45’

17.30 h - Torns de guàrdia dels soldats del rei: els soldats del cas-
tell protegeixen els portals d’accés al mercat armats amb espases i 
humor, vigilant que no entrin heretges, indesitjables, criminals o gent 
massa seriosa.

Animació de carrer a càrrec dels Joglars de la Bota

Lloc: torre de les Hores 
Durada: 30’
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18.30 h - Joglars, músics, cavallers i corsers del rei, s’acomiadaran 
dels visitants; tothom que s’animi es pot afegir a la comitiva 

Desfilada de cloenda de la fira amb la comitiva reial, animació a càrrec dels 
Joglars de la Bota, Alma Cubrae i el grup Taraska

Lloc: itinerant, amb final a la plaça del Castell
Durada: 30’

DURANT ELS DOS DIES:

Campament medieval a càrrec d’Alma Cubrae
Vassalls i homes d’armes de Guilleuma s’han instal·lat a la vila per 
retre homenatge a les núpcies dels senyors de Cruïlles. Els podreu 
visitar en el seu campament, on us mostraran com vivien durant el 
segle XIV.

Lloc: pati de les escoles

Taller infantil de pintar siluetes de fusta a càrrec de Tot Medieval 
Podràs pintar la teva silueta de fusta i endur-te-la a casa: princeses, 
cavallers i cavalls, corones, dracs, unicorns i castells.

Lloc: plaça del Castell

Tir amb arc amb el Club d’Arquers Poligaris 

Lloc: pati de les escoles

Animacions musicals itinerants a càrrec de Taraska i dels Joglars 
de la Bota

Taverna

Lloc: plaça del Castell
 
Demostració d’oficis i parades 
d' artesans 

Lloc: nucli antic

Lloguer de barrets i sobrevestes

Lloc: plaça del Castell

Recollits i trenes de l’època 

Lloc: plaça del Castell

Passejades en burro a càrrec de 
Rucs i Someres 

Lloc: a la riera

Lloc: plaça del Castell
Durada: 40’

16.30 h - El xanquer de la cort: un trobador de la cort una mica alt, 
acompanyat d’un joglar molt alegre, amenitzarà la plaça saludant a pe-
tits i grans.

Animació de carrer a càrrec dels Joglars de la Bota

Lloc: plaça del Castell
Durada: 45’

17.00 h - “Torns de guàrdia dels soldats del rei”: els soldats del cas-
tell protegeixen els portals d’accés al mercat armats amb espases i 
humor, vigilant que no entrin heretges, indesitjables, criminals o gent 
massa seriosa.

Animació de carrer a càrrec dels Joglars de la Bota

Lloc: entrada del poble pel carrer de la Riera 
Durada: 30’

17.00 h - Què us podríem explicar de l’època medieval que no sa-
pigueu? Bé, podríem començar explicant-vos que això va passar fa 
molts anys, quan les persones anaven d’un poble a l’altre a peu o a 
cavall. O espereu, també podríem explicar-vos uns contes que tenim 
ben guardats on s’expliquen històries de reis que no sempre són vells 
i savis; ni de princeses innocents i boniques; ni que els dracs son do-
lents i malvats... afanyeu-vos i agafeu lloc que els contes estan a punt 
de començar!

Contes familiars d’éssers màgics, de dames, de reis i de gent normal a 
càrrec de Gra de Sorra

Lloc: plaça de l’Oli
Durada: 45’

17.00 h - Animació musical itinerant a càrrec del grup Taraska

Música medieval itinerant a càrrec de Taraska

Lloc: itinerant, sortida des de la plaça de les Voltes
Durada: 30’ 

17.30 h - “Torns de guàrdia dels soldats del rei”: els soldats del cas-
tell protegeixen els portals d’accés al mercat armats amb espases i 
humor, vigilant que no entrin heretges, indesitjables, criminals o gent 
massa seriosa.

Animació de carrer a càrrec dels Joglars de la Bota

Lloc: torre de les Hores 
Durada: 30’

17.30 h - “Pas d’armes”: cavallers i homes d’armes d’arreu s’enfron-
taran en un torneig per saber qui és el vencedor. Hauran de fer un 
seguit de proves i enfrontar-se en un duel final per aconseguir el premi 
que ofereixen els senyors de Cruïlles.

Recreació històrica a càrrec d’Alma Cubrae

Lloc: plaça del Castell
Durada: 40’

DIUMENGE, 2 D’OCTUBRE

10.30 h - Cercavila d’obertura del mercat amb els joglars i trobadors 
de la cort

Música medieval itinerant a càrrec de Taraska

Lloc: itinerant, sortida des de la plaça del Castell
Durada: 30’ 

10.30 h  - “El castell de Peratallada, des del segle II aC fins el segle 
XVI” conferència a càrrec del doctor en arquitectura Joan Albert Adell 
i Gisbert

El castell de Peratallada té una història molt llarga i complexa. En les darre-
res exploracions arqueològiques s'ha pogut constatar que ha estat ocupat, 
ininterrompudament, des del segle II aC, fins avui.

El castell avui conservat, es va formar a partir de diferents edificis alt medie-
vals, des del segle VIII al XIII, quan es produeix una reforma molt notable, 
coincident amb el pas de patrimoni dels Peratallada als Cruïlles. El castell, 
format en aquest moment, va patir durant la guerra civil del segle XV, i es va 
reformar entre els segles XVI i XVII.

Lloc: sala El Teatret de Peratallada
Durada: 60’ 

11.30 h - Dos trobadors animaran el mercat al ritme del sac de ge-
mecs

Animació musical itinerant a càrrec dels Joglars de la Bota

Lloc: itinerant, sortida des del pati de les escoles
Durada: 30’ 

12.00 h - El casament sonat de Peratallada: representació històrica 
del casament sonat entre Guilleuma, pubilla de Peratallada, i Gilabert, 
hereu de la baronia de Cruïlles, i narració de les millors llegendes de 
Peratallada 

Representació teatral a càrrec dels Joglars de la Bota

Lloc: plaça del Castell
Durada: 45’

12.50 h - A canvi d’un plat a taula i un jaç de palla per dormir, els 
músics i trobadors de la cort ens animaran amb algunes de les seves 
danses. Us animeu a participar-hi?

Danses medievals a càrrec del grup Taraska

Lloc: plaça de les Voltes
Durada: 30’

13.15 h -  “Vestir el cavaller”: les tropes de Gilabert de Cruïlles es 
preparen i ens mostraran com es vestia un home d’armes del segle 
XIV. Us explicaran l'evolució de les armes i les armadures, i es desmi-
tificaran llegendes urbanes sobre l'edat mitjana; per finalitzar faran un 
combat real

Recreació històrica a càrrec d’Alma Cubrae


