Espectacle medieval, L'HOSTAL D'EN BERNAT.
Amb la companyia Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries
Al pati de la Torre Vella.
Allotgeu-vos per uns instants al segle XIII on el Bernat us obrirà les portes del seu hostal i us convidarà
a vi dolç i baldana tradicional mentre us ofereix els encants del seu establiment. Ull, diuen les males
llengües que en Bernat amaga algun secret. Música en directe, teatre, circ i molt d’humor.

Sessions:

2 de setembre, a les 19, 21 i 22.30h.
3 de setembre, a les 18, 22.30 i 24h.
4 de setembre, a les 19, 21 i 22.30h.

Informació:

Preu de l’espectacle: 10€ per persona.
Duració: 1 hora.
Venda d’entrades al Departament de
Cultura de l’Ajuntament, al Patronat de
Turisme, a taquilla abans de l’espectacle, per
telèfon al 977 440 561 i a traves de la web:
www.tubalespectacles.com. Aforament
limitat.

Mapping del Rei Jaume I

Conquerint la història
Espectacle audiovisual al pati exterior de la Torre Vella.
Descobreix la fascinant història del Rei Jaume I i el seu vincle amb Salou. La pròpia Torre Vella serà
el suport per a la projecció d’una obra única.

Sessions:

2 de setembre, a les les 22 i 23.30h.

Informació:

Espectacle gratuït.
Durada aproximada: 8 minuts.

Sortida del Rei Jaume I i el seu seguici
Dissabte, 3 de setembre, a les 19h des de la plaça del TAS.
Recorregut: plaça del TAS, Via Roma, carrer Barcelona, Via Aurèlia, Torre Vella.

Sortida del Rei, a les 20h des de la Torre Vella.
Recorregut: Torre Vella, Via Aurèlia, Via Roma, carrer Barcelona, Espigó del Moll, Platja
de Llevant.
Les tropes de la corona s’estan mobilitzant, el rei n’ha donat l’ordre. Finalment Salou serà el lloc on
el Rei Jaume I reunirà les seves tropes per partir cap a Mallorca. Des de tots els racons del regne la
gent parteix cap a la costa salouenca per fer costat al monarca: nobles, pagesos, cavallers, clergues,
soldats... i com no, el Rei Jaume I al capdavant, acompanyat per la seva esposa Violant d’Hongria i
el seu seguici de guàrdies, cronistes i autoritats.
S’espera que a partir de les 19h els carrers de Salou viuran l’arribada de les tropes i els seguidors del
rei, que entraran per l’antiga Via Romana, la Via Roma, per sumar-se a la companyia reial. Quan
comenci a caure el sol, cap a les 20h, des de la Torre Vella partirà tota la comitiva, amb el Rei al
capdavant. El seguici baixarà pel carrer Barcelona fins a la Platja de Llevant on marcaran el punt de
partida per salpar cap a Mallorca. Tot el regne espera el dia, la història els espera.

MERCAT MEDI
1 de S etembre

2 de S etembre

11h Cercavila inaugural. Desfilada de tropes, malabars i música
11h Obertura de l’Escola de Cavallers i de les atraccions
11.30h Taller Infantil - Construïm una fortalesa medieval
11.30h Pregó. Jaume I passa revista a les seves tropes
12h Espectacle Màgia
12h El carro dels contes: El Jove de Salou
12.30h Els Guàrdies vigilen que tot estigui en ordre al mercat
12.30h Músics itinerants
12.30h Taller Infantil - Pissarra màgica medieval
13h Taller d’esgrima: Els almogàvers, temibles guerrers
procedents d’Aragó i els Pirineus.
13.30h Pere Martell passeja pel Mercat
13.30h Taller Infantil - Rajoles d’oficis medievals
14h Conte Contes: El naixement del joglar
17h Cercavila de tarda
17.30h El carro dels contes: El Jove de Salou
17.30h Taller Infantil - Fem titelles de personatges medievals
18h Commedia dell’Arte: Arlequí el Rei. El Rei ha marxat i
l’Arlequí li mantindrà calent el tron.
18.30h Cercavila Musical
18.30h Guàrdies vigilen que tot estigui en ordre al mercat
18.30h Taller Infantil - Fem corones de princeses, cascs i escuts
de cavallers
19h Proves d’habilitats físiques. Els reclutadors reials realitzaran
proves als assistents per formar una tropa naval per a una
curiosa missió
19.30h Els Carro Contes
19.30h Taller Infantil - Construïm una fortalesa medieval - Part 2
20h Espectacle Màgia
20h Els Tocasons
20.30h Els romeus visiten Salou
21h Taller de Teatre: Perquè les fites del Rei arribin a tots els
racons del regne, els comediants i joglars reials ens
ensenyaran tècniques de teatre i amb la seva ajuda
muntarem el nostre primer espectacle...
21.30h Els Carro contes
22h Espectacle: Oda al Mar

11h Cercavila d’obertura. Desfilada de tropes, malabars i música
11.30h Els Romeus arriben a Salou.
11.30h Taller Infantil - Construïm una fortalesa medieval
12h Taller de cartografia: Els cartògrafs del Rei han perdut els
seus mapes en un naufragi. Ajudans a marcar de nou els
límits del Imperi de Jaume I.
12h El carro dels contes: Pere Martell
12.30h Música Trotto i Tarantel·la
12.30h Taller Infantil - Pissarra màgica medieval
12.30h Guàrdies vigilen que tot estigui en ordre al mercat
13h Taller d’esgrima: Els almogàvers, temibles guerrers
procedents d’Aragó i els Pirineus.
13.30h Taller Infantil - Rajoles d’oficis medievals
14h Conte Contes: La joventut del Rei
14h Musics itinerants
17h Cercavila de tarda
17.30h El carro dels contes: El Jove de Salou
17.30h Taller Infantil - Fem titelles de personatges medievals
18h Danses medievals de tots el racons del Mediterrani
18.30h Cercavila Musical
18.30h Guàrdies vigilen que tot estigui en ordre al mercat
18.30h Taller Infantil - Fem corones de princeses, cascs i escuts
de cavallers
19h Taller de miniatura medieval i d’escriptura. Els monjos
copistes del Rei ens desvetllaran les seves més refinades
tècniques d’il·luminació
19.30h El carro dels contes
19.30h Taller Infantil - Construïm una fortalesa medieval - Part 2
20h Espectacle Màgia
20h Els Tocasons
21h Commedia dell’Arte: El Hostal de Francatrippa
21.30h El carro dels contes
22h Espectacle: Acte de Fe

EVAL

C. Ponent, c. Església, c. Rafael de
Casanoves, c. Joan Miró i c. Pins

3 de S etembre

4 de S etembre

11h Cercavila. Guerrers Almogàvers i mercenaris prenen els
carrers de Salou a cop de música. La guàrdia de la ciutat
tractarà de mantenir-los sota control
11.30h El ferrer del rei passeja pel mercat, amb el seu carro i
arregla la desfilada d’armes de la guàrdia
11.30h Taller Infantil - Construïm una fortalesa medieval
12h Espectacle Màgia
12.30h Guàrdies vigilen que tot estigui en ordre al mercat
12.30h Musica Trotto i Tarantel·la
12.30h Taller Infantil - Pissarra màgica medieval
13.30h Conte Contes: La dama del mar
13.30h Taller Infantil - Rajoles d’oficis medievals
13.30h Pere Martell passeja pel Mercat
14h Problemes entre la guàrdia reial i almogàvers
14h Músics itinerants
17h Cercavila de tarda
17.30h Taller Infantil - Fem corones de princeses, cascs i escuts
de cavallers
18h Conte Contes: El tron ballarí
18.30h Cercavila Musical
18.30h Guàrdies vigilen que tot estigui en ordre al mercat
18.30h Taller Infantil - Fem titelles de personatges medievals
19h Gimcana: La busqueda del tresor dels sarraïns
20h Taller d’esgrima
20h Musica Trotto i Tarantel·la
20.30h Els romeus surten de Salou amb diversos morts per culpa
de la pesta.
21h Desfilada de sarraïns capturats
21.30h La guàrdia es prepara i pregona el judici del capturats
22h Espectacle: Judici als sarraïns capturats

11h Cercavila. Desfilada de tropes, malabars i música
11.30h Taller Infantil - Pissarra màgica medieval
11.30h Els Romeus tornen a Salou.
12h Espectacle Màgia
12.30h Els Tocasons
12.30h Taller Infantil - Construïm una fortalesa medieval
12.30h Guàrdies vigilen que tot estigui en ordre al mercat
13h Contacontes: El pi de les 3 branques. Un conte sobre la
infantesa de Jaume I
13.30h Taller Infantil - Fem corones de princeses, cascs i escuts
de cavallers
13.30h Pere Martell passeja pel Mercat
14h Taller de cal·ligrafia antiga. De la mà d’autèntics monjos
copistes, els assistents aprendran la cal·ligrafia uncial i
alguns adorns bàsics fins a confeccionar el seu propi rètol
en papir, que s’emportaran a casa
17h Cercavila de tarda
17.30h Taller Infantil - Rajoles d’oficis medievals
18h Taller de teatre amb màscares
18.30h Guàrdies vigilen que tot estigui en ordre al mercat
18.30h Cercavila Musical
18.30h Taller Infantil - Construïm una fortalesa medieval - Part 2
19h Proves de destresa física. Jocs tradicionals per escollir els
nous mariners que acompanyaran al Rei
19.30h Conte Contes
20h Música Trotto i Tarantel·la
20h Taller de poesia
20.30h Pere Martell s’acomiada de Salou
21h Commedia dell’Arte: La partida
21.30h Desfilada de cloenda. Les tropes de Jaume I es preparen
per partir i s’acomiaden de les seves famílies.
22h Espectacle Final: L’aixecament de la màscara

Campament d’en Pere Martell
al costat del Mercat Municipal de Salou

Dijous 1

Divendre s 2

11h > Rebuda oficial dels Jofres a Salou,
presentació del campament de batalla (cercavila)

11h > Desperta dels Jofres (cercavila)

Els Germans Caça-recompenses Jofres visiten per primera
vegada Salou. Tot fent-nos cinc cèntims sobre la història
d’aquesta localitat del Tarragonès, ens dedicaran uns balls,
cançons i desplegament d’habilitats que deixaran els salouencs
bocabadats. Ells són els Jofres, els únics!

13h > El Mapa de Batalla dels Jofres (cercavila /
contacontes / jocs infantils)

Es diu que fa molt de temps una gran batalla hi va haver a alta
mar. Però de les dues illes enfrontades se’n sap ben poc... Qui
ajudarà els Jofres a reescriure la història?

17.30h > Roda de Reconeixement dels Jofres
(cercavila)

És hora d’assegurar-se que tothom hagi vingut. La fira mai és
completa fins que els Jofres han passat revista a cada parada,
cantant les excel·lències dels productes i alabant les virtuts dels
artesans.

19.30h > Toc de Queda dels Jofres
(cercavila nocturna)

Es diu que una bèstia camina per Salou. Vigileu les criatures! La
resta, deixeu-ho per als Jofres. És el moment de complir la seva
primera missió: trobar la bèstia de Salou.

Amunt, Salou! El Mercat Medieval no ha fet més que començar.
Els Jofres comencen el seu dia de feina com a guardians
(autoproclamats) del mercat. Hi ha molta cosa a fer!

13h > El Mapa de Batalla dels Jofres
(cercavila / contacontes / jocs infantils)

Es diu que fa molt de temps una gran batalla hi va haver a alta
mar. Però de les dues illes enfrontades se’n sap ben poc... Qui
ajudarà els Jofres a reescriure la història?

18h > Roda de Reconeixement dels Jofres (cercavila)
És hora d’assegurar-se que tothom hagi vingut. La fira mai és
completa fins que els Jofres han passat revista a cada parada,
cantat les excel·lències dels productes i alabat les virtuts dels
artesans.

20h > Toc de Queda dels Jofres
(cercavila nocturna)

Es diu que una bèstia camina per Salou. Vigileu les criatures! La
resta, deixeu-ho per als Jofres. És el moment de complir la seva
primera missió: trobar la bèstia de Salou.

Dis sabte 3
11h – Desperta dels Jofres (cercavila)

Amunt, Salou! El Mercat Medieval no ha fet més que començar.
Els Jofres comencen el seu dia de feina com a guardians
(autoproclamats) del mercat. Hi ha molta cosa a fer!

13h > El Mapa de Batalla dels Jofres
(cercavila / contacontes / jocs infantils)

Es diu que fa molt de temps una gran batalla hi va haver a alta
mar. Però de les dues illes enfrontades se’n sap ben poc... Qui
ajudarà els Jofres a reescriure la història?

17.30h > Roda de Reconeixement dels Jofres
(cercavila)

És hora d’assegurar-se que tothom hagi vingut. La fira mai és
completa fins que els Jofres han passat revista a cada parada, cantat
les excel·lències dels productes i alabat les virtuts dels artesans.

20h > Toc de Queda dels Jofres (cercavila nocturn)

Es diu que una bèstia camina per Salou. Vigileu les criatures! La
resta, deixeu-ho per als Jofres. És el moment de complir la seva
primera missió: trobar la bèstia de Salou.

Diumeng e 4
11h > Desperta dels Jofres (cercavila)

Amunt, Salou! El Mercat Medieval no ha fet més que començar.
Els Jofres comencen el seu dia de feina com a guardians
(autoproclamats) del mercat. Hi ha molta cosa a fer!

13h > Roda de Reconeixement dels Jofres (cercavila)
És hora d’assegurar-se que tothom hagi vingut. La fira mai és
completa fins que els Jofres han passat revista a cada parada,
cantant les excel·lències dels productes i alabant les virtuts dels
artesans.

17.30h > El Mapa de Batalla dels Jofres (cercavila /
contacontes / jocs infantils)

Es diu que fa molt de temps una gran batalla hi va haver a alta
mar. Però de les dues illes enfrontades se’n sap ben poc... Qui
ajudarà els Jofres a reescriure la història?

20h > Comiat final dels Jofres (cercavila)

És hora de dir adéu. La batalla de les illes ha estat un èxit. La
bèstia ha sigut caçada i domada, i el campament ha de sortir
cap a un altre punt del nostre país. Fins a la propera vegada,
Jofres!

[Plaça Bonet]
Tots els dies,
de l’1 al 4 setembre de

2016

Matins:
d’ 11h a 14h
Exposició d’armes medievals
d’ 11h a 14h
Exposició teatralitzada d’elements de tortura
medievals
d’ 11h a 14h
Exposició d’elements quirúrgics
d’ 11h a 14h
Ferreria: forja d’armes i espases
d’ 11h a 14h
Demostració i taller de cistelleria
13h
Músics itinerants
Tardes:
de 17h a 22h
Exposició d’armes medievals
de 17h a 22h
Exposició teatralitzada d’elements de tortura
medievals
de 17h a 22h
Exposició d’elements quirúrgics
de 17h a 22h
Ferreria: forja d’armes i espases
de 17h a 22h
Demostració i taller de cistelleria
17h
Músics itinerants

[ Actes paral.lels]
Dijous, 1 de setembre

La pirateria en l’època del Rei Jaume I
18h, a la Biblioteca Pública Municipal de Salou.
Xerrada a càrrec de Pedro Otiña, historiador.

Diumenge, 4 de setembre
Certamen Jaume I el Conqueridor

11 h, al pati exterior de la Torre Vella.
Lliurament de premis i lectura
de les millors obres del segon
certamen literari organitzat per
l’Associació Salou Calami.

Del 8 al 10 de setembre
XXX Regata Rei en Jaume
Organitza
Club Nàutic Salou

www.salou.cat
www.facebook.com/SalouCulturaiFestes
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