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Qui dia passa any empeny. Heus 
aquí un altre any (i ja en són 22) 
en que us puc donar la benvin-
guda a Medievàlia.

Com sempre, el nostre pro-
pòsit és recrear de forma 
lúdica, festiva i didàctica 
l’ambient de l’antic mercat 
medieval de Sabadell. Així, tot 
passejant pel mercat, veureu para-
des de productes artesanals, demostra-
cions d’oficis, representacions teatrals i llui-
tes. Veureu la teatralització de la compra de 
la vila i de la lluita entre 2 famílies senyorials 
de Sabadell permanentment enemistades: 
els Requesens i els Togores. Veureu també 
els oficis més comuns en tot mercat medi-
eval com carnissers, teixidors, drapaires, 
sastres, fusters, forners i ferrers, així com 
el mostassaf (el que avui diríem director del 
mercat), els soldats, el notari i el pregoner.

Sabadell, com moltes altres ciutats medie-
vals, té els seus orígens en un mercat setma-
nal. De fet el topònim de Sabadell ve del dia 
de la setmana que es feia el mercat: sabba-
tum. A redós d’aquest mercat, ben aviat, es 
va formant un nucli de població que va crei-
xent fins que al llarg del segle XIV esdevé 
una vila amb muralles.

Paral·lelament, aquesta vila va consolidant 
el seu govern local exercit pel consell de la 
vila que és qui gestiona la cosa pública  al 
costat de batlles i senyors.

L’últim senyor de la vila, el vescomte de 
Castellbò, decideix vendre’s la vila i troba 

comprador en la reina Elionor de 
Sicilia, muller de Pere III. Els ha-

bitants de Sabadell, a través 
del seu consell, decideixen 
ajudar a la reina a pagar el 
preu de la compra. Això de-
mostra com els venia de bon 
grat als sabadellencs depen-

dre de la jurisdicció reial i no 
pas de la jurisdicció d’un senyor 

feudal.

Aquesta ajuda a la reina ens fa pensar en la 
decidida unió dels sabadellencs per canviar 
de jurisdicció i també en la capacitat eco-
nòmica que tenia Sabadell gràcies, en bona 
part al seu mercat de caràcter comarcal.

El traspàs de domini es va fer el 14 de juli-
ol de 1366 a Saragossa i no pas a Sabadell. 
La reina doncs, no va venir mai a la ciutat. 
Nosaltres, però, hem creat oportú repre-
sentar la seva vinguda per evidenciar la im-
portància i el interès que tota la ciutat tenia 
per canviar de jurisdicció.

No m’agradaria acabar sense fer una petita 
reflexió sobre com és d’important la unió de 
la societat per impulsar projectes col·lectius 
tal com van fer els vilatans de Sabadell de 
1366.

Bé, gaudiu força de la visita pel mercat i la 
festa. Gràcies a tots i totes per la vostra vi-
sita i fins la propera edició.

Bona Medievàlia!

Vilatans i vilatanes!
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17:00h - 20:15h Practica la teva punteria 
amb el Tir amb Arc Medieval a la Plaça del 
Gas. A càrrec de tir amb arc Vall Llobera 
Terra D’Arquers. 

17:00h - 22:00h Parc d’atraccions infantil. 
Als jardins de l’espai cultura de la Fundació 
Antiga Caixa Sabadell 1859.

Programació Medievàlia 2018 
< DIVENDRES 18 DE MAIG >

17:00h Inici de la XXII edició del Mercat 
Medieval. 

17:00h - 20:00h Demana la teva placa de 
cava commemorativa de Medievàlia 2018, 
a la parada de cava  J. Torra Parés (al costat 
del punt d’informació). Fins esgotar existèn-
cies. També pots comprar l’ampolla de cava 
exclusiva de la Fira.

17:00h - 20:00h Vine a divertir-te amb els 
Jocs gegants de fusta! Al c. St. Quirze.
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10:00h - 20:00h Demana la teva placa de 
cava commemorativa de Medievàlia 2018, 
a la parada de cava  J. Torra Parés (al costat 
del punt d’informació). Fins esgotar existèn-
cies. També pots comprar l’ampolla de cava 
exclusiva de la Fira.

10:00h - 20:00h L’ofici de vitraller i de lut-
hier, al Taller l’Art del Vitrall (c. St. Feliu, can-
tonada St. Quirze). Demostracions regulars 
en grup de la construcció d’un vitrall, a càr-
rec de Joan Serra Mestre vitraller, i un petit 
concert amb instruments d’època construïts 
i tocats pel Mestre luthier Martí Romero.

10:30h - 13:30h Al Mercat trobem perso-
natges de tots els estaments socials, uns 
estan a favor de la compra de la vila per part 
de la reina,  i d’altres prou feina tenen a viure 
el dia a dia. Uns i altres es troben i els podeu 
veure durant tot el matí. Si voleu conèixer 
els seus secrets observeu atentament, se-
guiu-los una estona i escolteu aquestes his-
tòries que recreen l’època medieval de la 
mà del Teatre Ciervo.

10:30h - 14:00h Vine a divertir-te amb els 
Jocs gegants. Al c. St. Quirze.

10:30h - 22:00h Parc d’atraccions infantil. 
Als jardins de l’espai cultura de la Fundació 
Antiga Caixa Sabadell 1859.

11:00h - 11:45h Els malabaristes pels car-
rers de la fira. Busca’ls i gaudeix de les seves 
peripècies i habilitats, no podeu perdre’ls-hi 
la pista! A càrrec de l’associació de circ Tub 
d’Assaig 7’70.

11:00h - 14:00h Practica la teva punteria 
amb el Tir amb Arc Medieval a la Plaça del 
Gas. A càrrec de tir amb arc Vall Llobera 
Terra D’Arquers. 

11:00h - 14:00h  Taller de Softcombat per 
a tots els públics. Lluita recreativa medi-
eval. Vine i aprèn com lluitaven els guer-
rers medievals. Al c. St. Quirze. A càrrec de 
Softcombat Barcelona Events.

11:00h - 14:00h Durant tot el matí, cercavi-
les musicals arreu del Mercat, a càrrec del 
grup Taraska, esteu atents!

12:00h - 12:30h. Retrocedirem en el temps 
per reviure els grans conflictes entre les fa-
mílies Requesens i Togores. Hi haurà com-
bats de recreació i fins i tot una petita lluita! 
Veniu amb nosaltres a gaudir de la recreació 
històrica en viu i les lluites al més pur 
estil medieval. A més de veure 
els enfrontaments podràs 
escoltar una breu explicació 
de l’armament i fer-te fotos 
amb els guerrers! A càrrec 
de grup de recreació histò-
rica  “Brunneis Iumentis”, a 
la “Plaça del Poble”.

< DISSABTE 19 DE MAIG >
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13:00h - 13:45h Els malabaristes pels car-
rers de la fira. Busca’ls i gaudeix de les seves 
peripècies i habilitats, no podeu perdre’ls-hi 
la pista! A càrrec de l’associació de circ Tub 
d’Assaig 7’70.

16:00h - 19:30h  Taller de Softcombat per 
a tots els públics. Lluita recreativa medie-
val. Vine i aprèn com lluitaven els guerrers 
medievals. Al sota la marquesina del Mercat 
Central (c. Colom). A càrrec de Softcombat 
Barcelona Events.

16:00h - 20:30h Practica la teva punteria 
amb el Tir amb Arc Medieval a la Plaça del 
Gas. A càrrec de tir amb arc Vall Llobera 
Terra D’Arquers.

17:00h - 18:00h Visita guiada pel Sabadell 
Medieval. Si voleu conèixer com era la vila 
que es recrea a Medievàlia us convidem a 
fer un recorregut pels carrers que n’havi-
en format part alhora que coneixem, entre 
totes, aquelles parts invisibles que resten 
amagades sota el terra que trepitgem tot 
sovint. Aquest any parlarem també de la 
importància dels enterraments: Sabeu que 
a partir dels ossos dels nostres avantpas-
sats podem conèixer molt sobre les seves 
formes de vida? L’Antropologia física ens re-
vela què menjaven, si la dieta era correcta, 
quines malalties tenien i la principal edat de 
mortalitat. Vindreu a descobrir-ho? 
A càrrec de José María Carrasco i Laia Perea. 
Inscripcions a visitesguiades@medievali-
asabadell.org fins dijous 17 de maig, i des 
de divendres al punt d’informació de la Fira. 
Sortida de la visita: Museu d’Història (c. St. 
Antoni). Taquilla inversa.

17:00h - 20:00h Al Mercat trobem perso-
natges de tots els estaments socials, uns 

estan a favor de la compra de la vila per part 
de la reina,  i d’altres prou feina tenen a viure 
el dia a dia. Uns i altres es troben i els podeu 
veure durant tot el matí. Si voleu conèixer 
els seus secrets observeu atentament, se-
guiu-los una estona i escolteu aquestes his-
tòries que recreen l’època medieval de la 
mà del Teatre Ciervo.

17:00h - 20:00h Vine a divertir-te amb els 
Jocs gegants. Al c. St. Quirze.

17:00h - 20:00h Durant tota la tarda, cerca-
viles musicals arreu del Mercat, a càrrec del 
grup Taraska, esteu atents!

17:30h - 18:00h Actuació dels músics 
de Gràcia, amb la intervenció de flautes, 
bombardí, clarinets i trompetes. A sota les 
escales del mercat (cantonada Colon amb 
Coromines).

18:00h - 18:45h Els malabaristes pels car-
rers de la fira. Busca’ls i gaudeix de les seves 
peripècies i habilitats, no podeu perdre’ls-hi 
la pista! A càrrec de l’associació de circ Tub 
d’Assaig 7’70.
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18:30h - 19:00h Actuació dels músics de 
Gràcia, amb la intervenció de flautes, bom-
bardí, clarinets i trompetes. Al carrer Sant 
Feliu. 

18:30h - 19:00h. Retrocedirem en el temps 
per reviure els grans conflictes entre les fa-
mílies Requesens i Togores. Hi haurà com-
bats de recreació i fins i tot una petita lluita! 
Veniu amb nosaltres a gaudir de la recreació 
històrica en viu i les lluites al més pur estil 
medieval. A més de veure els enfrontaments 
podràs escoltar una breu explicació de l’ar-
mament i fer-te fotos amb els guerrers! 
A càrrec de grup de recreació històrica 
“Brunneis Iumentis”, a la “Plaça del Poble”.

19:00 h- 20:00h Visita guiada pel Sabadell 
Medieval. Si voleu conèixer com era la vila 
que es recrea a Medievàlia us convidem a 
fer un recorregut pels carrers que n’havi-
en format part alhora que coneixem, entre 
totes, aquelles parts invisibles que resten 
amagades sota el terra que trepitgem tot 
sovint. Aquest any parlarem també de la 
importància dels enterraments: Sabeu que 
a partir dels ossos dels nostres avantpassats 
podem conèixer molt sobre les seves formes 

de vida? L’Antropologia física ens revela què 
menjaven, si la dieta era correcta, quines 
malalties tenien i la principal edat de mor-
talitat. Vindreu a descobrir-ho?
A càrrec de José María Carrasco i Laia 
Perea. Inscripcions a visitesguiades@medi-
evaliasabadell.org fins dijous 17 de maig, i 
des de divendres al punt d’informació de la 
Fira. Sortida de la visita: Museu d’Història 
(c. St. Antoni). Taquilla inversa.

20:00h - 20:45h Els malabaristes pels car-
rers de la fira. Busca’ls i gaudeix de les seves 
peripècies i habilitats, no podeu perdre’ls-hi 
la pista! A càrrec de l’associació de circ Tub 
d’Assaig 7’70.

21:00h - 22:00h Espectacle Danses de l’Ín-
dia a càrrec del Centre Asana. Cal preparar 
un ball perquè la reina ens ha demanat que 
sorprenguem al senyor d’Arrahona i tot són 
presses. Li agradaran aquestes danses exò-
tiques portades directament de les terres 
més llunyanes a un senyor feudal que té 
tantes terres? Participa en els seus assajos 
i prepara’t per ballar el diumenge en el ball 
d’exhibició. Tot això a  la “Plaça del Poble”. 
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10:00h - 20:00h Demana la teva placa de 
cava commemorativa de Medievàlia 2018, 
a la parada de cava  J. Torra Parés (al costat 
del punt d’informació). Fins esgotar existèn-
cies. També pots comprar l’ampolla de cava 
exclusiva de la Fira.

10:00h - 20:00h L’ofici de vitraller i de lut-
hier, al Taller l’Art del Vitrall (c. St. Feliu, can-
tonada St. Quirze). Demostracions regulars 
en grup de la construcció d’un vitrall, a càr-
rec de Joan Serra Mestre vitraller, i un petit 
concert amb instruments d’època construïts 
i tocats pel Mestre luthier Martí Romero.

10:30h - 13:30h Demostracions d’ofici i ta-
llers, a sota les marquesines del Mercat.

10:30h - 13:30h Al Mercat trobem perso-
natges de tots els estaments socials, uns 
estan a favor de la compra de la vila per part 
de la reina,  i d’altres prou feina tenen a viure 
el dia a dia. Uns i altres es troben i els podeu 
veure durant tot el matí. Si voleu conèixer 
els seus secrets observeu atentament, se-
guiu-los una estona i escolteu aquestes his-
tòries que recreen l’època medieval de la 
mà del Teatre Ciervo.

10:30h - 14:00h Vine a divertir-te amb els 
Jocs gegants. Al c. St. Quirze.

10:30h - 21:00h Parc d’atraccions infantil. 
Als jardins de l’espai cultura de la Fundació 
Antiga Caixa Sabadell 1859.

11:00h - 12:00h Visita guiada pel Sabadell 
Medieval. Si voleu conèixer com era la vila 
que es recrea a Medievàlia us convidem a 
fer un recorregut pels carrers que n’havien 

format part alhora que coneixem, entre 
totes, aquelles parts invisibles que resten 
amagades sota el terra que trepitgem tot 
sovint. Aquest any parlarem també de la 
importància dels enterraments: Sabeu que 
a partir dels ossos dels nostres avantpas-
sats podem conèixer molt sobre les seves 
formes de vida? L’Antropologia física ens re-
vela què menjaven, si la dieta era correcta, 
quines malalties tenien i la principal edat de 
mortalitat. Vindreu a descobrir-ho?
A càrrec de José María Carrasco i Laia 
Perea. Inscripcions a visitesguiades@medi-
evaliasabadell.org fins dijous 17 de maig, i 
des de divendres al punt d’informació de la 
Fira. Sortida de la visita: Museu d’Història 
(c. St. Antoni). Taquilla inversa.

11:00h - 11:45h Els malabaristes pels car-
rers de la fira. Busca’ls i gaudeix de les seves 
peripècies i habilitats, no podeu perdre’ls-hi 
la pista! A càrrec de l’associació de circ Tub 
d’Assaig 7’70.

11:00h - 14:00h Practica la teva punteria 
amb el Tir amb Arc Medieval a la Plaça del 
Gas. A càrrec de tir amb arc Vall Llobera 
Terra D’Arquers.

11:00h - 14:00h  Taller de Softcombat per 
a tots els públics. Lluita recreativa medi-
eval. Vine i aprèn com lluitaven els guer-
rers medievals. Al c. St. Quirze. A càrrec de 
Softcombat Barcelona Events.

11:00h - 14:00h Durant tot el matí, cercavi-
les musicals arreu del Mercat, a càrrec del 
grup Taraska, esteu atents!

< DIUMENGE 20 DE MAIG >
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11:00h - 13:00h Degustació medieval “un 
mos de raoles de senglar” a càrrec d’Amics 
de Medievàlia Sabadell. Al costat de la pa-
rada d’informació. Fins esgotar existències! 
Amb la col·laboració de cava  J. Torra Parés 
i Vidal Papers.

11:30h - 13:00h Vells aromes medievals. 
Fabricaràs bossetes aromàtiques per ambi-
entar el teu espai. Al Museu del Gas de la 
Fundació Gas Natural Fenosa.

12.00h - 12:30h. Retrocedirem en el temps 
per reviure els grans conflictes entre les fa-
mílies Requesens i Togores. Hi haurà com-
bats de recreació i fins i tot una petita lluita! 
Veniu amb nosaltres a gaudir de la recrea-
ció històrica en viu i les lluites al més pur 
estil medieval. A més de veure els enfronta-
ments podràs escoltar una breu explicació 
de l’armament i fer-te fotos amb els guer-
rers! A càrrec de grup de recreació històrica  
“Brunneis Iumentis”, a la “Plaça del Poble”.

13:00h - 13:45h Els malabaristes pels car-
rers de la fira. Busca’ls i gaudeix de les seves 
peripècies i habilitats, no podeu perdre’ls-hi 
la pista! A càrrec de l’associació de circ Tub 
d’Assaig 7’70.

13:00h - 14:00h Visita guiada pel Sabadell 
Medieval. Si voleu conèixer com era la vila 
que es recrea a Medievàlia us convidem a 
fer un recorregut pels carrers que n’havi-
en format part alhora que coneixem, entre 
totes, aquelles parts invisibles que resten 
amagades sota el terra que trepitgem tot 
sovint. Aquest any parlarem també de la 
importància dels enterraments: Sabeu que 
a partir dels ossos dels nostres avantpas-
sats podem conèixer molt sobre les seves 
formes de vida? L’Antropologia física ens re-
vela què menjaven, si la dieta era correcta, 
quines malalties tenien i la principal edat de 
mortalitat. Vindreu a descobrir-ho?

A càrrec de José María Carrasco i Laia 
Perea. Inscripcions a visitesguiades@medi-
evaliasabadell.org fins dijous 17 de maig, i 
des de divendres al punt d’informació de la 
Fira. Sortida de la visita: Museu d’Història 
(c. St. Antoni). Taquilla inversa.

17:00h - 20:00h Practica la teva punteria 
amb el Tir amb Arc Medieval a la Plaça del 
Gas. A càrrec de tir amb arc Vall Llobera 
Terra D’Arquers.
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16:00h - 19:30h  Taller de Softcombat per 
a tots els públics. Lluita recreativa medie-
val. Vine i aprèn com lluitaven els guerrers 
medievals. Al c. St. Quirze. A càrrec de 
Softcombat Barcelona Events.

17:00h -20:00h Vine a divertir-te amb els 
Jocs gegants. Al c. St. Quirze.

17:00h - 20:00h Durant tota la tarda, cerca-
viles musicals arreu del Mercat, a càrrec del 
grup Taraska, esteu atents!

17.30h - 18:00h. Retrocedirem en el temps 
per reviure els grans conflictes entre les fa-
mílies Requesens i Togores. Hi haurà com-
bats de recreació i fins i tot una petita lluita! 
Veniu amb nosaltres a gaudir de la recreació 
històrica en viu i les lluites al més pur estil 
medieval. A més de veure els enfrontaments 
podràs escoltar una breu explicació de l’ar-
mament i fer-te fotos amb els guerrers! 
A càrrec de grup de recreació històrica  
“Brunneis Iumentis”, a la “Plaça del Poble”.

17:30h - 20:30h Demostracions d’ofici i 
tallers, a sota les marquesines del Mercat.

18:30h - 19:30h Escenificació de 
la compra de la vila de Sabadell. 
L’any 1366 de nostre senyor, la vila 
de Sabadell fou venuda a la reina 
Elionor d’Aragó i de Sicília, esposa 
del rei Pere III, pel preu de 154.000 
sous. D’aquesta quantia, els vilatans 
n’hauran de posar 50.000: tot això 
ho fan per tal de lliurar-se del tirà 
Senyor d’Arrahona i Vescomte de 
Castellbò, Roger Bernat II, que els 
explota fins a la pobresa. Ser una 
vila reial pot canviar les condicions 
de vida dels vilatans de Sabadell, ells 
creuen que a millor. 

Aconseguiran els síndics de la reina 
posar-se d’acord amb els represen-
tants del Senyor? Aconseguiran els 
Jurats de la vila els privilegis reials? 
No t’ho pots perdre!  

A càrrec de la companyia El Ciervo 
Teatre, Associació de circ Tub 
d’Assaig 7’70, Brunneis Iumentis, 
Centre Asana, Taraska i amb la pre-
sència de la Tereseta Geganta de 
Medievàlia a través dels Geganters 
de Covadonga. A la “Plaça del 
Poble”. 

20:00h - 20:45h Els malabaristes pels car-
rers de la fira. Busca’ls i gaudeix de les seves 
peripècies i habilitats, no podeu perdre’ls-hi 
la pista! A càrrec de l’associació de circ Tub 
d’Assaig 7’70.

21:00h CLOENDA del MERCAT
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Jardins de l’espai 
cultura - Fundació 

Antiga Caixa Sabadell 
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de la Fira
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Jocs Gegants

Atraccions infantils 
medievals

Plaça
Marquilles

C. Jovellanos

C. Calderón
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 Demostració d’ofici de forjador
A càrrec de Tot Forja
Demostració de forja artesanal: espases, 
serps, dracs, puntes fletja, gravats de noms 
en ferro forjat...

 Demostració de l’ofici de 
cisteller
A càrrec de Jaume Vilà
Demostració de cistelleria tradicional 
catalana.

Sota les marquesines del Mercat Central
Diumenge 20 de maig de 10.30h a 13.30h i de 17.30h a 20.30h

 Demostració de teixit – filat de 
la llana
A càrrec de Tarannà
Veureu com de la llana d’ovella, amb la filosa 
fem fil amb el que podem teixir, un ofici molt 
antic que ens remet a contes i rondalles.
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 Taller de confecció d’espelmes 
A càrrec de Salvador Garcia
Demostració de l’elaboració d’espelmes en-
rotllades de cera d’abella per a petits i grans

 Demostració de l’ofici de 
puntaire 
A càrrec de Vicenta Ruiz
Demostració i taller de puntaire. La demos-
tració es combinarà amb un taller infantil 
de fer puntes al coixí.

 Demostració de construcció 
d’arnes de canya per abelles 
A càrrec de Mel cal Fuster
Construcció de rusc d’abelles a partir de 
materials com la canya de riu i fang i excre-
ments de vaca.
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 L’ofici de retauler
A càrrec de Montart restorer
Són els artesans que feien els retaules de les 
esglèsies. Hi trobareu treballant el tallista, 
que realitza les formes a la fusta, i la pintora 
i dauradora, que prepara les fustes per tal 
de ser pintades, les pinta amb la tècnica del 
tremp a l’ou, daura amb la tècnica de l’or al 
bol i cisella l’or realitzant les marques neces-
sàries segons el retauler.

 Demostració de talla lítica 
A càrrec de Marco Morandi
A banda de tallar la pedra, s’explicarà com es 
fabrica un ganivet, com es fa la cola, com es 
realitza una corda a partir de la fibra natural, 
com fer eines amb el sílex, com treballar els 
ossos i fer una flauta, una agulla...

 Taller de 
treball del vidre 
amb la tècnica 
Tiffany
A càrrec de Walter 
Arriaga
Taller demostratiu 
i participatiu de 
treball del vidre 
amb la tècnica 
Tiffany. Tallen el 
vidre, el solden amb 
estany, creant peces 
úniques.
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 Taller de polseres amb fils 
ecològics
A càrrec de Carles Carbonell
Vine a fer una polsera amb fils ecològics!

 Taller infantil de pintura i 
decoració peces de fang i guix.
A càrrec de Chachi Piruli
Passa una bona estona pintant i decorant 
guardioles de fang i figures de guix. Et facili-
tem tot el material necessari !

 Taller de Pinta-Cares 
A càrrec de Chachi Piruli
Et pintarem la cara i podràs lluir-la per la 
Fira!
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Elaboració:
Barrejar la carn, els ous, l’ametlla, una 

culleradeta de canyella, sal, pebre, flors de 
romaní i barrejar acuradament.

Fer-ne boles i aplanar-les. 
Passar per farina de blat, fregir 

lleugerament i reservar.

La ceba tallada la confitarem 
durant 2 hores, molt lentament.

Feta la ceba, afegir-hi les raoles,
 una branca de canyella, sal i pebre, 

llorer i una pessigada de cúrcuma
 i deixar fer xup-xup una hora.

“Un mos de raoles de senglar”
Degustació Medieval

Diumenge 20 de maig 
de 11:00h a 13:00h
A càrrec d’Amics de Medievalia 
Sabadell. Al costat de la parada 
d’informació. Fins esgotar exis-
tències! Amb la col·laboració de 
cava  J. Torra Parés i Vidal Papers.

Ingredients: 
-  1 kg de carn de senglar desossada  i ½ kg 
de cansalada del coll picades però no molt 
fines.

-  Sal, pebre, canyella, llorer, cúrcuma, un 
grapat de julivert, 2 alls picats i 20 flors de 
romaní.

- 3 ous sencers
- 1/4 ametlla picada
- 1/2 ceba
-  1/4 farina de blat per arrebossar les 
raoles
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Ara fa dotze anys de la nostra activitat i deu 
que participem a Medievàlia Sabadell.

Els nostres formatges són de primera  
qualitat, exquisits pel seu sabor i aroma, 
i peculiars per la seva grandària (entre 
35 i  45  quilos). Gruyère, Comte, Cantal, 
Parmigiano-Reggiano, Aramits i Polderkaas.  
Formatges dels Alps o del Pirineu Francès, 

d’Auvernia, de l’Alta Saboya, de la Vall d’Os-
sau o de la Vall d’Aran, de Parma a Itàlia. 

Amb denominació d’origen i amb premis de 
gran prestigi gastronòmic. Els donem a tas-
tar als nostres clients a la vegada que faci-
litem la informació i la història de l’elabora-
ció de cada un dels formatges d’una manera 
simpàtica i divertida. 

Guanyador Concurs de parades 2017

La Formatgeria
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Si voleu conèixer com era la vila que es re-
crea a Medievàlia us convidem a fer un re-
corregut pels carrers que n’havien format 
part alhora que coneixem, entre totes, aque-
lles parts invisibles que resten amagades 
sota el terra que trepitgem tot sovint. 

Aquest any parlarem també de la impor-
tància dels enterraments: Sabeu que a 
partir dels ossos dels nostres avantpassats 
podem conèixer molt sobre les seves formes 
de vida? 

L’Antropologia física ens revela què menja-
ven, si la dieta era correcta, quines malalties 
tenien i la principal edat de mortalitat. 
Vindreu a descobrir-ho?

Visita Guiada pel 
Sabadell Medieval

Visites dissabte 19 de maig de 17 a 
18h i de 19 a 20h i diumenge 20 de 
maig de 11 a 12h i de 13 a 14h. A càr-
rec de José María Carrasco i Laia Perea. 

Inscripcions: 
visitesguiades@medievaliasabadell.
org fins dijous 17 de maig, i des de di-
vendres al punt d’informació de la Fira. 
Sortida de la visita: Museu d’Història  
(c. St. Antoni). 
Taquilla inversa.
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Escenif icació de la compra 
de la vila de Sabadell

L’Espectacle

Medievalia es contextualitza amb el fet de 
la compra de la nostre vila per part de la mo-
narquia l’any 1366. La propietat de la vila 
l’ostentava Roger Bernat II, Bescompte de 
Castellbó, família que mantenia vincles de 
parentiu amb els Comtes de Foix. 

La reina Elionor de Sicília, casada amb Pere 
IV d’Aragó i III de Barcelona, conegut com el 
Cerimoniós, compra la vila al bescompte per 
la suma de 154.000 sous. Per tal d’assumir 
aquesta quantia, la monarquia demana a la 
vil·la de Sabadell que n’assumeixi una part. 
Així el total de 154.000 sous és pagada en 
part per les arques reials i per altre banda 
mitjançant un crèdit a càrrec del monestir 
de Sant Cugat concedit a la vila de Sabadell. 
Aquest fet s’ha d’emmarcar, doncs, a mitjans 
del segle XIV. 

Per tal d’aproximar-nos a la quotidianitat 
de la vila de Sabadell – i de qualsevol altre- 
a grans trets no podem perdre de vista la 
gran epidèmia de pesta – la coneguda Pesta 
Negre- que va ocórrer l’any 1348 i que es va 
estendre ràpidament per Europa causant 
una gran mortaldat – s’estima que dues ter-
ceres parts del total de la població europea 
van quedar afectades-. 

Aquesta sèrie de fets es van materialitzar 
en un abandonament de masos, cases i al-
tres propietats, així com en una contracció 
de l’economia lligada a una gran pujada de 
taxes impositives per part de la monarquia. 
Així al llarg del segle XIV es produeixen 

grans revoltes pageses – les més conegudes 
són a França, Anglaterra i Itàlia-. 

A causa de tot el que s’ha exposat, la peti-
ta noblesa es veu empobrida, ja que el seu 
mitjà de finançament i riquesa – la població 
pagesa- s’ha vist minvada. Així doncs, s’en-
tén que aquest, sigui el moment idoni per a 
que la monarquia adquireixi propietats. 

Enfocant la mirada a la vila de Sabadell, 
veiem com, en aquest moment hi hauria 
una pèrdua important de la població, cosa 
que es tradueix en una reducció, alhora, de 
la producció del camp i, per tant, en una re-
ducció de la riquesa nobiliària. Des d’aques-
tes esferes, es pal·lia aquesta reducció de la 
producció, amb pujades d’impostos envers 
els seus subordinats – tot aquell entramat 
de persones que els hi devien fidelitat– cosa 
que provoca un descontentament dels ha-
bitants de la vila. Així, doncs, podem enten-
dre com, tot i l’endeutament que suposa, la 
compra de Sabadell per part de la corona, 
als habitants de la vila, aquests reunits en la 
universitat – el conjunt dels caps de família 
de Sabadell – i a través del consell de la vila 
– magistrats escollits d’entre els membres 
de la universitat –, decideixen contreure un 
deute amb el Monestir de Sant Cugat. Això 
es fa, per tal d’adquirir el títol de vil·la reial 
i tots els privilegis que això compota: un 
règim menys abusiu que el que tenien sota 
la jurisprudència d’un senyor feudal. 

Jose Maria Carrasco 
Mireia del Pueblo

L’Espectacle Principal de Medievalia
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L’Espectacle
Diumenge 20 maig de 18:30h a 
19:30h Escenificació de la compra 
de la vila de Sabadell, a la Plaça del 
Poble

A càrrec de la companyia El Ciervo Teatre, 
Associació de circ Tub d’Assaig 7’70, 
Brunneis Iumentis, Centre Asana, Taraska 
i amb la presència de la Tereseta Geganta 
de Medievàlia a través dels Geganters de 
Covadonga. A la “Plaça del Poble”. 
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Els Personatges 
de l’Espectacle

REINA ELIONOR DE SÍCILIA SÍNDIC DE SABADELL

VESCOMTE DE 
CASTELLBO

CORTESANES GUARDIA
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BUGADERA 

APESTADA

CARNISSER 

PICAPEDRER

I a més, troba pel mercat els següents 
personatges típics de l’epoca! 
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Elaboració:
Escalfem  el forn a 180º

Batem els rovells fins obtenir crema suau. 
Afegir el sucre sense deixar de batre. Quan 

estigui ben incorporat, afegir l’ametlla 
mòlta i seguir batent.

Muntar les clares a punt de neu i incorpo-
rar-les amb moviments ascendents.

Posar al motlle i enfornar a 150º durant 50 
minuts aproximadament.

Per l’elaboració del merengue:
Muntar les clares a punt de neu, fer l’al-
mívar i incorporar en forma de fil, sense 

deixar de batre.

Per l’elaboració 
dels ous mole:

Fer amb sucre i 
aigua un almívar. 

Batre rovells i incorporar almí-
var. Remenar.

Posar al bany maria fins 
que espesseixi.

Retirar del foc i batre 
fins que es refredin 

posant canyella.

Autora: 
Montserrat 

Montes Higueras

Colineta farcida d’ous mole

Recepta guanyadora del 
17è Concurs de Cuina Medieval

Ingredients: 
- 450 gr. sucre
- 150 gr. ametlla mòlta
- 6 clares d’ou
- 9 rovells d’ou
- 200 ml. d’aigua
-  Ratlladura de llimona i 
canyella
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