Divendres

Dissabte

10:30, 12:30, 16:00, 18:00 i 20:00 h: cercaviles musicals del Mercadal (carrers del mercat)
11:00 h: "Bon dia Jofres!". Després de ser els súbdits de la comtessa, ens anunciaran que el
Comte Guifré arribarà aquesta tarda de la batalla (carrers del mercat)
11:30 i 20:30 h: Espectacle de faquirisme amb punyals, foc i serps amb el gran Fakir Kirman
(escenari de la Pl. de l'Ajuntament)
12:00 h: Danses i cançons medievals per a la mainada (escenari de la Pl. de l'Ajuntament)
12:00, 13:30, 16:00 i 18:30 h: Lluites de Cavallers. Espectacles curts de lluita medieval amb
cavallers i tot tipus d’armes (campament medieval a l'espai del C/ de la Trinitat)
12:30, 17:30 h: Espectacles de Falconeria (plaça de la Llibertat)
13:00 i 19:00 h: Demostració d'armadures medievals i lluites (campament Pl. Ajuntament).
17:00 h: “Fletxes, poesies i martells”. Agafeu-vos fort que els Jofres vénen disposats a mostrar
tot el seu enginy medieval amb números d’autèntica literatura i habilitat bèl·lica (carrers del
mercat)
17:30 h: Comencen els preparatius per cuinar el vedell del banquet del 20e aniversari del
Mercadal (davant l'Església de Sant Pere)
19:30 h: "Arribada del Comte Guifré a Ripoll". El comte, ferit de mort arriba a Ripoll, l'acompanyen la comtessa Guinedell, els seus nobles i els seus vassalls. Gran cercavila amb cavalls per
tot el mercat i acabant a l'escenari de la plaça de l'Ajuntament on cau desplomat (carrers del
Mercadal i plaça de l'Ajuntament)
21:30 h: "La Nit del Comte Guifré". Guinedell, veient que el seu marit està en els darrers
moments de la seva vida li organitza un banquet on vindran a homenatjar al comte tot un
reguitzell d'artistes vinguts d'arreu de les contrades catalanes (Escenari Pl. de l'Ajuntament)

10:30, 12:30, 16:00, 17:30 i 19:30 h: Cercavila musical dramatitzada pels carrers del mercat
(carrers del mercat)
11:00 h: "Bon dia Jofres!". Després de ser els súbdits de la comtessa, ens dedicaran uns balls,
cançons i desplegament d’habilitats que deixaran els visitants bocabadats. Ells són els Jofres,
els únics! (carrers del mercat)
12:00, 13:00, 16:30 i 17:30 h: Lluites de Cavallers. Espectacles curts de lluita medieval amb
cavallers i tot tipus d’armes i amb molta acció i emoció (campament medieval a l'espai del C/
de la Trinitat)
11:00 h: Danses i cançons medievals per a la mainada (escenari de la Pl. de l'Ajuntament)
12:00, 17:30 h: Espectacles de Falconeria (plaça de la Llibertat)
12:00 h: Espectacle de faquirisme amb punyals, foc i serps amb el gran Fakir Kirman (escenari
de la Pl. de l'Ajuntament)
13:00 i 19:00 h: Demostració d'armadures medievals i lluites, amb photocall (campament
medieval de la Pl. de l'Ajuntament)
17:00 h: “Fletxes, poesies i martells”. Tres de les especialitats dels nostres estimats Jofres.
Agafeu-vos fort que vénen disposats a mostrar tot el seu enginy medieval amb números
d’autèntica literatura i habilitat bèl·lica (carrers del mercat)
21:00 h: Gran Sopar del XX Aniversari del Mercadal del Comte Guifré (més informació en el
programa a part). Per aquesta 20a edició us proposem un sopar medieval amb les menges i els
espectacles de l’època. El plat fort serà el vedell, que es començarà a rostir el dia abans. Assisti(Església de Sant Pere - Cal comprar els tiquets
amb antelació - Places limitades)

Diumenge

Obrirà l'espectacle el Fakir Kirman al que s'afegiran els actors i malabaristes del foc. Per acabar,
els hereus de Comte Guifré i la seva vídua, s'acomiadaran dels assistents i donaran pas al
Mapping de la façana de Monestir de Ripoll. (Escenari Pl. de l'Ajuntament)
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10:30, 12:00, 16:00, 18:30 i 20:00 h: cercaviles musicals del Mercadal (carrers del mercat)
11:00 h: "Bon dia Jofres!". Després de ser els súbdits de la comtessa, ens dedicaran uns balls,
cançons i desplegament d’habilitats que deixaran els visitants bocabadats. Ells són els Jofres,
els únics! (carrers del mercat)
11:30 h: Espectacle de faquirisme amb punyals, foc i serps amb el gran Fakir Kirman (escenari
de la Pl. de l'Ajuntament)
12:00 h: Danses i cançons medievals per a la mainada (escenari de la Pl. de l'Ajuntament)
12:00, 13:30, 16:00 i 17:00 h: Lluites de Cavallers. Espectacles curts de lluita medieval amb
cavallers i tot tipus d’armes (campament medieval a l'espai del C/ de la Trinitat)
12:30, 16:30 h: Espectacles de Falconeria (plaça de la Llibertat)
13:00, 16:30 i 19:00 h: Demostració d'armadures medievals i lluites (campament Pl. Ajunt.).
17:00 h: “Fletxes, poesies i martells”. Agafeu-vos fort que els Jofres vénen disposats a mostrar
tot el seu enginy medieval amb números d’autèntica literatura i habilitat bèl·lica (carrers del
mercat)
17:30 h: "La Cort de Comte". Espectacle Infantil on els protagonistes són els actors i la mainada
assistent. Amb photocall (escenari Pl. de l'Ajuntament)
21:30 h:
Espectacle molt visual i impactant on intervenen diferents
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SOPAR MEDIEVAL DEL XXe ANIVERSARI

El Mercadal del Comte Guifré ens proposa celebrar sopar al més

pur estil medieval. Situats a l’Alta Edat Mitjana, quan l’Imperi
Carolingi estava a les seves acaballes, el gran Carlemany ja havia
mort, així com el seu fill, Lluís “el pietós” i a la terra dels Francs
regnava el caos i la desolació, en mig de guerres internes entre els
hereus als regnes, també contra els víkings pel nord i posteriorment
contra els sarraïns, pel sud. Els alarbs ja havien envaït la Hispànica,
des de feia més de 160 anys i havien arribat molt a prop de les viles
dels comtats catalans que regia Guifré i els seus germans (Urgell,
Cerdanya, Barcelona, Girona, Rosselló, Conflent i Osona) i de la vida
dels seus habitants.

En aquesta data situarem el nostre sopar, la nit posterior a la mort
del comte, ara farà 1.120 anys, entre els menjars més típics de
muntanya i les harmonies de la fusió amb les menges portades de
tots els comtats.

A la taula presidencial hi haurà la Comtessa Guinedell i els seus fills
grans, Guifré II, Miró II i l’Emma i Sunifred II. La comtessa serà la
nostra amfitriona i qui ens obrirà el camí cap els grans sopars que
feien els nobles amb les seves diversions. També hi haurà moments
de recordatori pel nostre Comte, el seu marit, el nostre heroi, ja
difunt i d’agraïment per a tots els nobles presents a tan singular
sopar. Un sopar que serà festiu i alegre, tal hi com es feia, segons els
cànons de l’època.

La música serà part important dels sopar, ja que donarà la
benvinguda i ens acompanyarà durant tot el sopar. Després vindran
els espectacles de foc, les dansarines, els jocs amb llançament de
ganivets, les demostracions de lluita amb espases i els jocs malabars
amb catapulta.
Un menú de luxe per l’ocasió, que es començarà a preparar el dia
abans amb el rostit, davant de l’església de Sant Pere i durant 24
hores, d’un gran vedell farcit, que serà el plat fort del nostre sopar.
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de la comarca.
L’exuberant Amanida dels Càtars, amb una gran varietat d’enciams, pomes portades de diversos indrets del món i fruits secs amb
una suau vinagreta.
L’Esplendorós Vedell, amb els seus farciments, fet a la manera
antiga, sobre poltre amb brases i cuit a foc lent per dos experts
cuiners que hauran treballat, des del dia anterior, per servir-nos tan
exquisit menjar.
Les Postres, un clàssic de l’època, la mel dels ruscs de la comarca,
acompanyada amb formatge fresc fet a l’antiga i les rebosteries més
fines dels flequers de la vila.
No hi faltarà detall, plats de fusta noble, gots de terracota cuita, estris
portats de les corts dels Francs, vi de la terra de la Serralada de Marina
i pa de massa mare, fet a l’estil medieval, per sucar amb les tomates més
fresques dels horts més propers.
Preu: 25 € per persona
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El menú consistirà de les següents menges:
Gran Taula d’Embotits i Formatges, procedent dels millors
• La
garrins, cabres i ovelles i dels més prestigiosos assecadors i afinadors
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Dissabte 12 d’agost
a les nou del vespre a
l’Església de Sant Pere

SOPAR MEDIEVAL DEL XXe ANIVERSARI
Venda dels tiquets (places limitades):

Horari: de DM a DS de 10 a 13.30 h. i de 16 a 19 h. DG i festius de 10 a 14 h.

