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Festes. Arbeca recupera l’Arbequí de Ferro 
després de dos anys.
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Fires. Castellbò reviu el seu passat medieval 
amb una nova edició del Mercat Càtar.
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xavier SanteSmaSSeS
❘ GuiMerà ❘ La vint-i-setena edició 
del Mercat Medieval de Guime-
rà ha recuperat aquest cap de 
setmana l’allau de públic de les 
celebracions anteriors a la pan-
dèmia. L’alcalde, Salvador Bal-
cells, va confirmar que s’han su-
perat els 20.000 visitants en els 
dos dies, “si bé la jornada més 
massiva va ser ahir diumenge”. 
De fet, els paradistes consultats 
per aquest diari coincideixen 
amb Balcells i consideren el de 
Guimerà com el mercat de refe-
rència. Fins i tot els nous, un 40 
per cent del total, afirmen que 
ha estat una experiència molt 
positiva tant en vendes com per 
l’afluència de públic.

El fet que Guimerà destini 
tots els carrers del centre his-
tòric al Mercat Medieval permet 
que les parades siguin àmplies 
i espaioses. Els carrers com-
binen l’atractiu del mercat amb 
la possibilitat de visitar gairebé 
una quinzena de cellers i anti-
gues cases, que mostren oficis 
com la carnisseria i la fleca i 
també espais com les quadres. 
Així mateix, Guimerà ofereix 
aquests dies tallers d’artesania, 
visites turístiques a peu i amb 
tren, obre els museus i conver-
teix cada casa i cada racó en un 
motiu per engalanar el seu en-
torn medieval.

De fet, la totalitat dels veïns 
es bolquen en l’organització, ja 
sigui engalanant els carrers, or-
ganitzant les barres, oferint les 
seues habilitats artístiques com 
fan els grallers o bé traient els 
gegants, creats fa més de dos dè-
cades per Josep Farré. Hi ha qui 
organitza exposicions, com Ro-
ser Bergadà, que va mostrar la 
seua col·lecció de dibuixos. Fins 
i tot la Sofia, de vuit anys, va 
treure el seu vell piano al carrer 
per interpretar peces clàssiques 
i recaptar diners per comprar-ne 
un de millor. 

Festes tradicions

el Mercat 
Medieval 
més massiu

La vaLoració deLS arteSanS

«És la primera vegada 
que vinc, arribava 
recomanat per altres 
artesans i m’ha 
sorprès gratament 
tant la festa com la 
gent i les vendes».
carles Farreny. CArDeDeu

«Fa molts anys  
que venim a vendre  
els nostres formatges. 
La de Guimerà és 
una festa molt ben 
organitzada i té un 
públic especial».
BelÉn i ester. L’ALbió

«És una fira molt 
interessant, amb  
una gran varietat 
d’artesans de qualitat. 
Jo dissenyo roba. 
La gent de Guimerà 
s’ho munta bé».
Gemma oriol. CerverA

«És la primera  
vegada que vinc i 
he quedat sorpresa 
de l’ambient i de la 
gent. A més, el poble 
està molt implicat en 
tot el muntatge».
olGa Valls. AnGLesoLA

«Fa més de 20 anys que 
vinc a Guimerà amb les 
meues joies, aquesta 
festa m’agrada. A més, 
després de 2 anys de 
Covid, es veu el públic 
amb moltes ganes».
alBert. iGuALADA

el centre històric de guimerà es va omplir ahir de públic i activitat.

x.s.

Guimerà supera els 20.000 visitants, 
com abans de la pandèmia || Els 
paradistes, la meitat nous, valoren 
l’ambient i les nombroses vendes

El Mercat Medieval va nài-
xer a començaments dels anys 
noranta, impulsat per Pepita i 
Joan Duch. Inicialment, van 
organitzar un sopar medieval, 
si bé posteriorment es va com-
pletar amb un mercat d’època 
amb la finalitat de celebrar que 
al segle XIII la població va obte-
nir el dret a celebrar el mercat 
setmanal.

x.s.

Les joies artesanes són una de les estrelles de la festa.

x.s.

nens miren el treball d’un artesà de miniatures.
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