
ACTIVITATS A LA RUTA DEL CISTERA

La Setmana Medieval de la llegenda de Sant Jordi de 
Montblanc és una gran demostració d’esforç col·lectiu 
i d’excel·lència renovada any rere any, i ja en fa més de 
vint.

Durant gairebé mig mes d’abril, cada dia i cada cap de 
setmana a l’entorn de Sant Jordi la vila retorna al segle 
XIV, quan Montblanc era una de les primeres ciutats de 
Catalunya i on en més d’una ocasió s’hi celebraren Corts 
del 1307 al 1414.

Les torres de l’esplèndida i majestuosa muralla 
montblanquina agafen un protagonisme especial. Des de 
lluny es veu que la vila està de festa perquè els colors de 
les banderes medievals ho anuncien al ritme del vent.

Montblanc s’omple de color, d’olors, de música, 
d’activitats i de gent. De molta gent que voreja el 
serpentí de l’antiga muralla cercant les places i els carrers 
on s’apleguen els més variats oficis i les parades més 
originals. Entrant i sortint dels palaus, de les esglésies i 
de tot allò que està obert, perquè a Montblanc tot està 
obert, organitzant-se amb el programa de la festa per 
poder seguir de prop tants actes com s’organitzen.

Montblanc, capital medieval

Per a més informació: 
www.setmanamedieval.org

Per haver-hi, hi ha de tot i per a tots els gustos i edats. 
Però no volem deixar de destacar la solemne representació 
de les Corts de 1414 que es va fer a Santa Maria; l’acte 
en homenatge a Martí l’Humà, comte rei de la Corona 
catalanoaragonesa, i primer duc de Montblanc, en el 
600è aniversari de la seva mort; l’espectacle del Torneig 
Medieval, en què uns cavallers exhibeixen la seva destresa 
en la lluita; i és clar, la representació de la llegenda de 
sant Jordi, que Joan Amades va situar a Montblanc, on 
sant Jordi matà el drac per alliberar la princesa d’una 
mort segura, que aplega milers d’espectadors al Foradot 
per veure un espectacle de llum, música i color que any 
rere any es va millorant encara més.

Cada any es presenten més actes i de la més variada 
temàtica, però sense perdre l’essència medieval que 
Montblanc ha sabut capitalitzar amb elegància i 
generositat, fet que l’ha convertit en la ciutat medieval 
catalana per excel·lència, liderant una moda de mercats 
medievals copiats arreu de Catalunya.

La Setmana Medieval de la llegenda de Sant Jordi de 
Montblanc és un dels actes més importants de La Ruta 
del Cister.
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