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Dossier informatiu 

 

 

 

XXVa edició 

Guimerà acollirà una nova edició del Mercat Medieval els dies 10 i 11 d’agost de 

2019. Enguany, però, una d’especial: el vint-i-cinquè aniversari de la festa. 

Els habitants d’aquest petit poble de l’Urgell retornaran per un cap de setmana a un 

mercat de l’Edat Mitjana i pels carrers de la vila tornarà a haver-hi un centenar de 

parades amb productes propis de l’edat mitjana, i una quinzena d’artesans 

fent demostracions dels oficis de l’època com forja, picapedrers, elaboració 

d’estris d’espart, macramé, cistelleria i treballs sobre pergamí.  

Els visitants podran també gaudir, durant tot el cap de setmana, de cercaviles o jocs 

medievals per als més petits, entre d’altres. La companyia La Cremallera serà la 

responsable d’amenitzar les jornades.  

L’espectacle teatral principal, Les primeres pedres, tindrà lloc a 2/4 d’11 de la nit al 

llit del riu, tant dissabte com diumenge. La història que s’explicarà és obra del convilatà 

Roger Rosich i compta amb les aportacions teatrals de Wigmar Teatre i d’un nombrós 

grup de guimeranenques i guimeranencs voluntaris. 

Durant les jornades de fira també es podrà visitar l’exposició “Grafies, notes i 

dibuixos” de Domènec Corbella, al museu La Cort del Batlle, al bell mig de la 

plaça Major, i promoguda per l’Associació Guimerà.info. Domènec Corbella és un 

pintor de llarga trajectòria artística, docent i investigadora a la Universitat de 

Barcelona. Ha realitzat més 60 exposicions a nivell nacional i internacional, i ara ho 

farà per primera vegada al Museu de Guimerà, amb una selecció de 28 obres, que 

formen part d’una sèrie de més de dos-cents cinquanta dibuixos essencialistes, inèdits, 

inspirats i realitzats tots ells a la Vall del Corb, i en particular al poble veí de Guimerà, 

Vallfogona de Riucorb, lloc del seu origen. 

 

Una mica d’història 

El dret al mercat setmanal fou atorgat a l’antiga vila de Guimerà per el rei 

Jaume II el 18 de juliol de 1294. Amb aquest dret els primers barons de Guimerà 

farien créixer el seu poble, sent un nexe de trobada, d'intercanvis de mercaderies i de 

contractes. 

En 1417, el rei Alfons el Magnànim va reconèixer el mercat setmanal de Guimerà i, a 

petició dels prohoms del poble, va canviar el dia de celebració del dimecres al dimarts, 

perquè no coincidís al mateix dia que el mercat de Verdú. 
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El 1526 l’emperador Carles I ratificà el dret a fira de la vila. 

 

Les primeres pedres 

L’obra de teatre a la llera del riu Corb d’enguany és també pensada per celebrar aquest 

vint-i-cinquè aniversari del Mercat Medieval. 

Coneixerem els temps i vivències de Ramon Alemany, el baró de Guimerà que va 

obtenir del rei el privilegi de dret de mercat setmanal a la vila el 1294. Just fa 

725 anys. Un mercat que seria un estímul pel creixement del Guimerà de l’època. 

Coneixerem el Guimerà de l’època i el que comporta l’arribada del mercat. Coneixerem 

un temps en el que es va posar la primera pedra de molts projectes importants pel 

poble. 

No menys important és la figura de la germana de Ramon Alemany, Eldiarda, primera 

abadessa del convent de Vallsanta.  

I tot plegat ens ho explicarà l’intrèpid Hug, un nen que va fer de patge del baró i que ho 

va viure tot de ben a prop. 

 

Molt i molt medieval! 

El Mercat Medieval de Guimerà arriba a la seva 25a edició consolidat com 

una de les fires medievals més importants de la demarcació de Lleida. 

L’objectiu de la organització és donar a conèixer i proposar la revitalització del poble de 

Guimerà, catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional, així com convertir la 

festa en un punt de trobada d’amics dels pobles de l’entorn i d’arreu de Catalunya.  

El Mercat Medieval és una aventura per a un poble petit, decidit i voluntariós, 

l’aventura de reconfigurar una tradició medieval de la vila: un mercat que per dret reial 

era setmanal que retorna a la vida un cop a l’any, reflectint com era la vida en aquella 

època.  

Avui en dia Guimerà és un poble petit en habitants, però el recuperat mercat medieval 

ara és una festa consolidada, sent una fira destacada del territori català, sobretot 

gràcies al seu factor diferenciador: el seu context inconfusible. Guimerà i 

“medieval” ja són paraules que van juntes, només cal esperar el segon cap 

de setmana d’agost per afegir-hi la paraula “mercat”, llavors tot encaixa per 

reviure, un any més, la festa que dóna més vida a la petita vila de l’Urgell. 

Al llarg d’anys de Mercat Medieval s’ha reafirmat el model de festa, s’ha establert un 

nombre de firaires regulars (un centenar), la importància de l’artesania i 

l’elaboració en directe, s’han establert espectacles de carrer, i s’ha arrodonit i 

subratllat la importància de l’espectacle teatral de les nits de mercat al llit del riu, en el 

qual es van explicant parts de la història de la població.  

La fira té un públic fidel, un públic de proximitat que el segon cap de setmana 

d’agost sap que ha de fitxar any rere any a la petita localitat del sud-est de l’Urgell, i 
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així es repeteix des de fa moltes edicions: una celebració anual que es podria remuntar 

als seus orígens històrics, quan qualsevol mercat, com el de la nostra vila, només era 

un petit món comercial de proximitat… i ara Guimerà rep un públic de milers i milers 

de visitants. Aquests, però, no sols són de proximitat, des de fa anys Guimerà intenta 

arribar a les orelles de gent de més lluny.  

Des que es va començar a fer, la festa es veu com una oportunitat per donar a 

conèixer el poble, una ocasió i inversió que es creu que es pot recuperar i revertir en 

la minsa vida del poble al llarg de l’any, si més no per aquells que, encisats pel conjunt 

històric-artístic de la vila, tornin un cap de setmana, potser reservant una casa de 

turisme rural, potser només de passada, comprant a algun dels establiments de la 

vila… Gran part de l’estímul per fer una festa que suposa un gran esforç es deu 

precisament a la voluntat d’insuflar aire a un poble molt petit. Així, tot i celebrar una 

festa que mira cap al passat, a Guimerà també es mira al present i aprofitem per donar 

a conèixer el potencial turístic de la població. 

El Mercat Medieval de Guimerà és un projecte que un cop a l’any fa bategar el cor de la 

vila amb totes les forces, al passejar molta gent per les seves artèries, pels seus carrers 

fets de pedres que han vist passar molts segles. El Mercat Medieval és per 

Guimerà l’empenta per seguir mantenint viu el poble i per tal de donar a 

conèixer el seu valuós llegat medieval. 

 

Com arribar-hi: 

 

 

 

 

 

 

 

Contacte 

Ajuntament de Guimerà 

973 30 30 38   -   ajuntament@guimera.cat 

 

Us esperem al nostre 25 aniversari! 


