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Les activitats del Mercat es fan en diferents 
espais: jardins del castell, plaça d’Armes del castell, 

plaça Major i plaça de la Doma. Els recorreguts 
itinerants passaran per aquests espais i pels carrers 
del nucli antic de Calonge. L’incendi del Castell es 

recomana veure’l des dels Jardins del Castell.
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L’organització convida 
el públic a portar 

vestuari i complements 
medievals per visitar  

el Mercat

La salut a l’Edat Mitjana:
entre la medecina i la màgia

1  La Cúpula
 alquímica

2  Exposició 
 d’armes i 
 armadures

3  Visites 
 teatralitzades al 
 Castell de 
 Calonge
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Campament medieval de guerrers. Campament on es van 
concentrant els guerrers vinguts de diferents comtats, per preparar-se 
per la imminent conquesta de Mallorca.     

Carrocontes. Un grup d’antics comediants passegen un carro carregat 
de contes i llegendes. Contes teatralitzats i amb música en directe sobre 
històries de reis, castells, princeses i cavallers.  

El cau de bruixes. El carrer del Càcul s’ha convertit en el cau de les 
bruixes de Calonge. Venda de tiquets tarotistes a l’oficina de Cultura. 
Pl. Major, 2

El posacares. Pugeu al carrer Major i feu-vos una foto al posacares. 
Us convertireu en personatges medievals com per art de màgia. 

Entrenament de batalla campal. Els guerrers dels diferents comtats 
fan una simulació de batalla campal entre ells- com a entrenament 
real-, de cares a la conquesta de Mallorca.  

Exposició d’armadures i armament medieval. Mostra diferents 
cavallers i el seu equipament segons l’època. Es podrà apreciar la 
transformació de les armes i armadures al llarg dels segles.  

Exposició “Fil per randa”. Les fotografies més espectaculars de 
les darreres edicions del Mercat Medieval de Calonge, realitzades pels 
fotògrafs de l’Ateneu Popular de Calonge, Toni Illa i Nardo Peniza i 
amb fotografies també del fons de l’Ajuntament de Calonge. 

Gegants i grallers de Calonge. Ben guarnits per a la festa, desfilaran 
pels carrers del nucli antic i pel recinte del Mercat per saludar tothom i 
fer ballar vilatans i forans.

Històries i llegendes medievals. Un soldat arriba al poble carregat 
de històries fa amistat amb una trobairitz i tots dos junts amb l’ajut dels 
titelles i el públic, recrearan aquestes històries.

Incendi del castell. Espectacle visual de foc i pirotècnic que simularà 
l’incendi del castell de Calonge. Es recomana visualitzar-lo des dels 
Jardins del Castell

InTrobaVeritas Els músics, a banda d’oferir-nos el seu repertori de 
peces medievals i populars, fan de pregoners per anunciar-nos els actes 
del Mercat. 

Judici per combat. Les hostilitats per unes terres, entre dos cavallers 
d’alt llinatge, seran jutjades en combat sota la presència del nostre 
senyor Gelabert de Cruïlles. Qui guanyarà?

Katapulten. Una peculiar tropa de soldats mostra les seves habilitats 
disparant una gran catapulta, però l’aparell no sempre funciona com 
tenen previst... Una paròdia de l’actitud bèl·lica.  

L’arbre màgic. Un arbre ensinistrat amb el so del sac de gemecs 
perquè en pugueu gaudir pels carrers i places de la vila. Atenció, porta 
bona sort passar per sota de les seves cames!  

La cúpula alquímica. Espectacle de màgia ambientat en el 
suggeridor món de la alquímia, a través dels quatre elements: aigua, 
terra, foc i aire.  No us ho perdeu!

Les oliveres dels desitjos. Les oliveres centenàries de la plaça 
d’Armes us ofereixen la seva màgia perquè hi expresseu els vostres 
desitjos.

Medievàlia: el racó dels nens. Per saltar, jugar i divertir-se. Us 
espai ple de jocs per als més petits.

Personatges itinerants medievals. Gent de Calonge, podeu dormir 
tranquils!! Els nostres carrers estan ben vigilats pels nous soldats, o no... 

Sübitus: So enèrgic i arranjaments potents són la marca d’aquest 
grup, acompanyada pel rigor històric d’instruments i vestuari. Un 
viatge musical i visual a l’època medieval.

Tir a l’Orc. El gran i terrible cabdill orc Kargath Derraho a vingut 
a buscar revenja. Seràs capaç d’enfrontar-t’hi tan sols amb un arc i 
quatre fletxes?  

Torneig d’herois. El senyor de Calonge és el promotor d’un gran 
torneig entre els millors guerrers vinguts d’arreu de les contrades. Pel 
guanyador? una arma molt poderosa.  

Torneig de cavalleria. Torneig espectacular, amb els cavalls com a 
protagonistes       

Visita teatralitzada al castell de Calonge. El senyor de Calonge 
us acompanyarà en la visita al seu castell. Visitareu diferents estances 
i veureu la preparació dels seus soldats per a la imminent conquesta 
de Mallorca. Venda d’entrades anticipades a l’oficina de Cultura. Pl. 
Major, 2.

DIVENDRES, 12 D’abril

DISSABTE, 20 I DIUMENGE, 
21 D’ABRIL

DISSABTE, 20 I DIUMENGE, 21 D’ABRIL

A les 20 h, taula rodona: “La salut a l’Edat Mitjana: entre la 
medecina i la màgia”, a càrrec del Dr. Sebastià Giralt, professor de 
filologia llatina de la UAB, el Dr. Miguel A. Ramírez, metge d’urgències 
i la Dra. Rosa Ma. Casademont, pediatra, que moderarà el debat.  A la 
sala Fontova.
Acte organitzat pel Centre d’Estudis Calongins, “Colònico” i l’Ajunta-
ment de Calonge i Sant Antoni.

Durant tot el dia, d’11 a 20 h:
Personatges itinerants medievals. Alma Cubrae, al recinte medieval

Campament medieval de guerrers. DespertaFerro i Acers Trempats, als 
jardins del Castell

“Fil per randa”, al carrer Major i passatge Pere Sardó

El cau de bruixes, al carrer del Càcul (Preu consulta tarotistes: 2 €)

Posacares, al carrer Major

Les oliveres dels desitjos, a la plaça d’Armes

D’11 a 14 h i de 16 a 20 h:
Medievàlia: el racó dels nens. Quiràlila. Al pàrquing del carrer 
Barrera (Preu: 2 €)

Hora LlocActivitat
MATÍ
11 h InTrobaVeritas (cercavila musical)  Recinte medieval 

Visita teatralitzada al castell de Calonge. Mapamundi produccions. Preu: 3 € Castell de Calonge
Tir a l’Orc (tir amb arc, lluites). Alma Cubrae. 1€ Pl. d’Armes

11.30 h Carrocontes (teatre de carrer). Traüt Itinerant fins a la Pl. Major
La cúpula alquímica (màgia medieval). eLe Màgic. Entrada 2€ Jardins del Castell
Gegants i grallers de Calonge (cercavila) Recinte medieval

12 h Sübitus (cercavila musical) Recinte medieval
Històries i llegendes medievals (titelles). Tres quarts de quinze Pl. d’Armes
Visita teatralitzada al castell de Calonge. Mapamundi produccions. Preu: 3 € Castell de Calonge

12.30 h InTrobaVeritas (cercavila musical) Recinte medieval
La cúpula alquímica (màgia medieval). eLe Màgic. Entrada 2€ Jardins castell

13 h L’arbre màgic (itinerant). Joglars de la bota Recinte medieval
Judici per combat (obra històrica, lluites). Alma Cubrae Pl. d’Armes

13.30 h Sübitus (cercavila musical) Recinte medieval
Carrocontes (teatre de carrer). Traüt Itinerant fins a la Pl. Major

14 h La cúpula alquímica (màgia medieval). eLe Màgic. Entrada  2€ Jardins del Castell
Visita teatralitzada al castell de Calonge. Mapamundi produccions. Preu: 3 € Castell de Calonge

TARDA
16 h InTrobaVeritas (cercavila musical) Recinte medieval

La cúpula alquímica (màgia medieval). eLe Màgic. Entrada 2€ Jardins del Castell
Tir a l’orc (tir amb arc, lluites). Alma Cubrae. 1€ Pl. d’Armes

16.30 h Katapulten (teatre de carrer). Traüt Itinerant fins a la Pl. de la Doma
Entrenament de batalla campal (lluites). DespertaFerro i Acers Trempats Jardins del Castell

17 h L’arbre màgic (itinerant). Joglars de la bota Recinte medieval
Històries i llegendes medievals (titelles). Tres quarts de quinze Pl. d’Armes
Visita teatralitzada al castell de Calonge. Mapamundi produccions. Preu: 3 € Castell de Calonge

17.30 h Sübitus (cercavila musical) Recinte medieval
La cúpula alquímica (màgia medieval). eLe Màgic. Entrada 2€ Jardins del Castell

18 h Torneig d’herois (lluites). Alma Cubrae Pl. d’Armes
Gegants i grallers de Calonge (cercavila) Recinte medieval

18.30 h InTrobaVeritas (cercavila musical) Recinte medieval
La cúpula alquímica (màgia medieval). eLe Màgic. Entrada 2€ Jardins del Castell

19 h L’arbre màgic (itinerant). Joglars de la bota Recinte medieval
Visita teatralitzada al castell de Calonge. Mapamundi produccions. Preu: 3 € Castell de Calonge

19.30 h Sübitus (cercavila musical) Recinte medieval
La cúpula alquímica (màgia medieval). eLe Màgic. Entrada 2€ Jardins del Castell

20 h InTrobaVeritas (cercavila musical) Recinte medieval
Katapulten (teatre de carrer). Traüt Itinerant fins als Jardins del Castell
Visita teatralitzada al castell de Calonge. Mapamundi produccions. Preu: 3 €. Només dissabte Castell de Calonge

20.30 h Torneig de cavalleria (lluites a cavall). Drakònia. Només dissabte Pàrquing av. St. Jordi
La cúpula alquímica (màgia medieval). eLe Màgic. Entrada 2€ Jardins del Castell
L’arbre màgic (itinerant). Joglars de la bota Recinte medieval

21 h Sübitus (cercavila musical) Recinte medieval
21.30 h Incendi del castell (espectacle visual de foc i pirotècnic). Pirotècnia Estalella. Només diumenge Castell de Calonge


