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Salvi Güell ha deixat de ser, durant tres dies, alcalde de Castelló d’Empúries. El 

comte Hug V ha usurpat el lideratge del consistori, i ha governat el municipi entre 

el 6 i el 8 de setembre. Aquest cap de setmana ha tingut lloc la 29a edició del Terra 

de Trobadors. Divendres, primer dia del festival, vam perdre’ns pels carrers i les 

places de la vila. Vam acabar sopant en un banquet, entre els serfs i els sectors més 

poderosos. Hem tornat d’aquest viatge, i us expliquem algunes estratègies i 

recomanacions per viure plenament un esdeveniment ja referent a l’estat, i 

obligatori per a les famílies, els amants de la història i de l’art, i tothom que es trobi 

vagant per l’Alt Empordà durant aquestes dates. 

 

Foto: Agus Izquierdo. Núvol 

https://www.nuvol.com/autor/agus-izquierdo
https://www.nuvol.com/lloc/castello-d-empuries
https://twitter.com/intent/tweet?text=Guia%20pr%C3%A0ctica%20per%20sobreviure%20al%20Terra%20de%20Trobadors%20%7C%20https://www.nuvol.com/noticies/guia-practica-per-sobreviure-al-terra-de-trobadors/?utm_source=SUBSCRIPTORS+DE+LA+NEWSLETTER&utm_campaign=7e704c132b-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_28_09_45_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_b03a8deaed-7e704c132b-169642949
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&p%5burl%5d=https://www.nuvol.com/noticies/guia-practica-per-sobreviure-al-terra-de-trobadors/&p%5bimages%5d%5b0%5d=https%3A%2F%2Fwww.nuvol.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F09%2Fportada-680x453.jpg&p%5btitle%5d=Guia+pr%C3%A0ctica+per+sobreviure+al+Terra+de+Trobadors&p%5bsummary%5d=Agus+Izquierdo+visita+i+sobreviu+a+un+dia+en+el+Terra+de+Trobadors


1. Un mercat amb vida pròpia 

El primer que s’ha de fer en arribar al TdT és bescanviar la moneda del present per 

la del passat. És el somni de qualsevol antieuropeista: aquí l’euro no serveix de res. 

Hi ha diferents punts de canvi. Senzill. Això us permetrà moure pel mercat i les 

tavernes amb total llibertat medieval. Que la gana fa de les seves? Tasteu la gran 

varietat de productes gastronòmics que se us posen a l’abast. Xarreu amb els 

firaries, proveu als mercaders. Com passa a Barcelona, si us sentiu insegurs, 

adquiriu una espasa o una daga. En qualsevol cas, hi ha coses en la societat 

occidental que no canvien, i aquesta, sens dubte, és la més clara: la pela és la pela. 

Sense pasta, no aneu enlloc. Ni ara ni en el segle XIII. 

 

Foto: Agus Izquierdo. Núvol 

2. Evitar l’acer i la cavalleria 

El Terra de Trobadors és un festival dinàmic i, per tant, anàrquic. Viatjar al passat 

té els seus inconvenients. Un d’ells és la quantitat d’espectacles i vivències que us 

passaran per davant. Tindreu l’oportunitat de gaudir de tornejos, justes o 

presenciar una autèntica batalla al bell mig del nucli, o mentre passegeu. Per això, 

no us caldrà anar amb casc i coberts amb una cota de malla. Però sí us aconsellem 

estar en tot moment preparats pel que vingui. Ah, i estigueu atents per fer fotos: si 

sou de selfie fàcil, ho passareu bé. 



 

Cridem l’atenció a un monjo que ens convida a beure cervesa. Foto: Agus Izquierdo. Núvol 

3. La rauxa nocturna de l’edat mitjana 

A l’època medieval també s’ho sabien passar bé quan queia el sol. Sense trap, ni 

Manel, ni vips a Luz de Gas, ni festivals amb polsereta. El TdT també s’anima amb 

l’oci nocturn, omplint de festa i ambient els carrerons de Castelló i confirmant allò 

que ja sabíem sobre aquesta etapa històrica: no va ser una època tan fosca. Música 

en directe, espectacles de foc, teatre i dansa, representacions històriques, decorats 

preciosos… La nit del festival és igual d’especial que el dia, i paga la pena allargar la 

jornada i descobrir els personatges i espais de la Castelló meravellosament èbria, 

que es vesteix per a l’ocasió i il·lumina les façanes de forma màgica, de pel·lícula, 

com si es tractés d’una capital d’un regne llunyà. El bullici i la vitalitat dels mercats 

i els carrers durant el vespre és imperdible. Degusteu el vi o la cervesa que us 

oferirà algun firaire extravertit. Deixeu-vos endur per les cercaviles que es van 

programant, i la inèrcia de les quals us conduirà a tavernes i posades on us 

assaltaran personatges singulars, únics i fascinants. Cuideu les monedes de plata i 

d’or i brindeu pel comte que, al cap i a la fi, és qui ha fet possible això (a banda de 

l’Ajuntament, les entitats i els veïns del municipi, és clar). 
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4. Veniu amb gana al gran sopar medieval 

Menció a part mereix el Gran Sopar Medieval, un moment genuí que enguany es va 

celebrar el divendres, el primer dia del TdT. Es tracta d’un oasi entre tanta guerra i 

tant soroll. Un bon lloc on resguardar-se del ritme esgotador de la jornada diària, i 

relaxar-se. Pel Gran Sopar Medieval, cada any el comte fa sacrificar el seu millor 

bestiar i el planta sobre la taula dels seus variats convidats: des de soldats amb 

ganes de festa a algun emissari estranger (turista amb set de sangria). Tot, 

amenitzat constantment amb espectacles, discursos bel·ligerants i música. El gran 

sopar inclou brindis, un ambient increïble i un ball final que tanca l’àpat. Xalareu 

tant que sortireu de la jornada pensant: “si demà anem a la guerra i em travessa 

una llança, com a mínim hauré xalat avui”. 



 

La taverna del mercat és idònia per assabentar-se de les notícies del món, escoltar històries i intercanviar 

opinions. Foto: Agus Izquierdo 

5. Repetiu-vos a vosaltres mateixos: “estic de viatge” 

Viatjar al TdT és precisament això: viatjar. No té sentit anar a les Bahames i 

emprenyar-te perquè l’establiment triga a portar-te la Caipirinha. De la mateixa 

manera, penseu que milers de persones recorren i visiten Castelló d’Empúries 

durant els dies de festival. El més fàcil és que us relaxeu: poseu el vostre cervell 

en stand by. Probablement aquest sigui el consell més important, ja que només 

d’aquesta manera us impregnareu de l’essència i la singularitat d’un dels 

esdeveniments medievals més importants d’Europa. Només així desitjareu, com 

molts, que arribi l’any que ve per repetir l’experiència. 

 

 


