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‘Confidències d’una reina’,
fil conductor de la festa
Sant Pere de Vilamajor

Un any més la novel·la històrica de l’escripto·
ra de Sant Pere de Vilamajor Teresa Sagrera,
Confidències d’una reina, va ser el fil conductor
de la festa medieval d’aquest cap de setmana.
Aquest any la festa Vilamagore Medieval va
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avançar el seu inici a divendres a la nit amb una
visita guiada i teatralitzada pels racons del llibre
de Sagrera, en la qual van participar unes 150
persones. Una vintena d’actors donaven vida a
alguns dels personatges, recreant escenes del
llibre en un recorregut pels voltants de la Força.
A Vilamagore Medieval, les escenes de la novel·
la, en una adaptació feta per Jaume Baucis i la
mateixa autora, es repartien al llarg dels dos

dies. Aquest any s’introduïa una nova escena:
la cercavila i el casament de Peronella d’Aragó i
Ramon Berenguer IV. Un casament que es va fer
a l’església, que es va omplir del tot, curosament
il·luminada i que recreava l’ambient que podia
haver tingut el Castell de la Suda. L’esplanada
de Can Suquet va ser l’escenari de la majoria de
les escenes representades, però també es van fer
representacions enmig del mercat, a l’avinguda

Més mercat i més activitats
Vilamagore amplia l’espai del mercat amb activitats noves i renovades

Joan B. Mauri

Des de fa un quart de segle,
Sant Pere de Vilamajor fa un
viatge en el temps per conver·
tir-se en el Vilamagore Medie·
val, que aquest cap de setmana
ha celebrat el 25è aniversari.
El degoteig de visitants va ser
constant. En molts moments
el recinte estava ben ple i
costava trobar algun lloc per
aparcar en els espais reservats
com a aparcaments públics. A
qualsevol racó del recinte es
podia trobar una dinamitza·
ció contínua i renovada amb
màgia, danses, corals, diversos
tallers, concerts de música
medieval, torneig d’arc, ani·
mació al carrer o acostar-se a
la taverna per dinar o sopar.
Els visitants valoraven
molt positivament les nove·
tats d’aquest any. El regidor
de Turisme, Joan Garcia,

també ho feia. “Les coses
noves estan funcionant”, va
explicar aquest diumenge al
migdia. Però “t’has de rein·

ventar” per continuar fent
atractiva la festa, va afegir.
Per la seva part, Dolores
López, regidora de Cultura,
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Sant Pere de Vilamajor

Aquest any hi ha hagut més parades

també va destacar la gran
“afluència de visitants” i va
apuntar que “hi haurà més
gent que l’any passat”.
El Cau de les Bruixes, el
Bordell i el torneig medi·
eval en honor de Ramon
Berenguer IV van tenir molt
bona acollida. Un estona
abans de començar el torneig,
que es va passar al vespre, la
gent ja buscava el millor lloc
per veure les justes i les llui·
tes dels cavallers. Un any més
l’Eugassada Juanola de Sant
Pere va presentar un especta·
cle renovat, amb proves d’ha·
bilitat, lluites i la implicació
del públic. També hi havia
molta gent en les represen·
tacions teatrals, els campa·
ments d’arquers, de guerrers i
de recreació històrica o en les
visites guiades per descobrir
com era el Vilamagore medi·
eval.
Aquest any es va ampliar

l’espai del mercat, amb més
parades, que arribaven a
la norantena. Els visitants
passejaven, remenaven
i compraven sense tanta
aglomeració. La dependen·
ta d’embotits casolans Can
Cosp de Planoles tenia la
parada al principi del mercat
i explicava dissabte a la nit
que anava molt bé, millor
que l’any anterior. “Estem
en un bon lloc perquè hi ha
qui espera a comprar quan
surt”, va afegir. També esta·
ven satisfets els venedors
de formatges de Canyelles.
“Està anant molt bé”, deien.
El mercat medieval es repar·
tia per diferents espais del
recinte i s’hi podia trobar des
de formatges, embotits, mel,
coques, pa, olives, sabons,
perfums o cervesa fins a
joguines de fusta, roba i biju·
teria, que es barrejaven amb
oficis artesans.
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Més de 400
voluntaris
Sant Pere de Vilamajor

JULIÁN VÁZQUEZ

J.B.M.

de persones, algunes de les quals ja la
coneixien per haver llegit la novel·la.
En les representacions hi interveni·
en una trentena d’actors que tenien
paper, però la xifra de persones que
hi participaven d’una o altra manera,
arribava al centenar. Envoltant els
actors hi havia el grup d’Acers Trem·
pats de Vilamagore, DespertaFerro i

Esbart de Castelló d’Empúries, Eugas·
sada Juanola, grup d’espases, l’Os
Pedrer, grup de timbals, Club d’Arc
de Sant Celoni, Mittentis Sagittam
i el grup de bugaderes i del poble. A
més de les representacions d’escenes
de Confidències d’una reina, hi van
haver les representacions amb la
Companyia Teatre de Carrer.
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Sant Nonet, en els camps del voltant
de la Rectoria o en el mateix centre
de la Força. Les escenes representa·
des anaven des de la batalla i assetja·
ment al Castell de la Suda, l’arribada
de la reina Peronella a Vilamagore i la
seva visita al mercat i al Palau, fins a
la mort del batlle. En cada represen·
tació s’hi aplegava un gran nombre

Fer possible durant 25 anys
la festa i mercat medieval
de Vilamagore, consolidantlos i renovant-los cada any,
no és una cosa fàcil. Que
tot surti com està previst
comporta un treball que
comença gairebé l’endemà
de tancar el recinte. Darrere
hi ha tot un grup de volun·
taris, que aquest any supe·
ren els 400, i molts mesos
de preparació.
Aquests voluntaris són
els que fan possible des de
les lluites d’espases, les
justes de cavallers, les dan·
ses, timbals, animació o el
cant, fins a fer funcionar
la taverna o tenir cura de
la il·luminació, vestuari,
so i ambientació i fins i tot
encarregar-se de la comu·
nicació.
Els actors que tenen text
en les escenes de Confidències d’una reina comencen
els assajos al mes de febrer.
També han d’assajar els
membres de les diferents
àrees que participen en la
festa. Cada àrea té uns coor·
dinadors que es reparteixen
les diferents àrees i durant
molts mesos els voluntaris
es van trobant per poder
assajar. La direcció artística
de Vilamagore Medieval va
a càrrec, des de l’any passat,
d’Isaac Morera.

Un Cau de Bruixes i un Bordell renovats

Els cavallers més petits

Sant Pere de Vilamajor
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Un dels objectius dels organitzadors de Vilamagore és omplir els dos dies
d’activitats. Aquest any s’han introduït algunes novetats i d’altres s’han
potenciat i millorat. El Cau de Bruixes s’ha vist reforçat tant en el seu con·
tingut com en el seu emplaçament. Un cau renovat que va tenir molta accep·
tació i en el qual les bruixes vingudes del Montseny convidaven a participar
en els seus sortilegis. Dissabte es van fer dues sessions i diumenge es van
ampliar a quatre i en totes es va formar una llarga cua per poder accedir al
cau. També es va canviar la ubicació del Bordell per millorar-ne l’espai, on
es podia cantar i deixar-se portar per les meuques. Tant el Cau de Bruixes
com el Bordell, en el seu segon any, són dues de les activitats més valorades
i amb molts visitants. J.B.M.

Els més petits també van participar en les activitats de la festa medieval. El
Tercer Element els va preparar un circuit del cavaller per a nens i nenes de
3 a 10 anys, que s’estrenava enguany. L’èxit va ser total i es van formar llar·
gues cues per accedir-hi. Això va obligar a fer dos grups, i mentre uns feien
proves de llançament amb jocs de fusta, anelles i pilotes, uns altres feien el
circuit. A més, es va haver d’allargar l’hora de tancament. En el circuit, els
nens i nenes, vestits com a cavallers i muntats en cavalls, havien de saltar
bales de palla, atacar amb llances tres sacs, tocar les campanes amb la llança
per acabar llançant-la entre dos cercles, per després tornar a fer el circuit a
l’inrevés. També hi havia una fira amb atraccions de fusta i una rondallista
medieval. J.B.M.

