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Ara, oiats, es fa a hom assaber que per 
manament de la Senyoria i dels magnífi-
chs Procuradors de la insigne ciutat de 
Tortosa que del dia 21 de juliol, celebra-
ció de Santa Práxedes, fins al dia 24 del 
mateix mes, celebració de Santa Cristina 
màrtir, el segle XVI arriba als carrers de 
la ciutat.

Que després de dos anys que el mal del 
morbo a assolat tots els reialmes que 
són coneguts e d’altres que encara no 
son e que el Consell del Morbo de la dita 
ciutat de Tortosa a establit e ordenat la fi 
de les mides predecessories per aturar 
la propagació de la pesta es permès fer 
festivitats e celebracions e destes la més 
principal que es la Festa del Renaixe-
ment.

Que amb compliment s’enramen i guar-
nixquen cases i carrers, i que s’encen-
guen lluminàries i toquen les campanes 
per festejar ab bullícia tan magne esde-
veniment. Que lo pont de barques sigui 
fornit de banderes e gallardets pel seu 
lluïment. Que les tavernes es proveix-
quen amb còpia d’averia e abundància 
de beuratges per a saciar els visitants.

Que siguin venguts sonadors e volte-
jadors d’arreu de la Corona e d’altres 
regnes. Trobareu saltadors i comediants 
del regne de França, abanderats del 
Gran Ducat de la Toscana, sonadors del 
regnes de Portugal, tocadors de Bretan-
ya, que ab ses músiques, jocs i regosijos 
no faran decaure mai lo ànimo. Ítem 
que siguin fets balls i bollícies, los més 
exquisits i graciosos que mai sien fets 
de tal manera que quiscun dels ciuta-
dans e visitants gaudeixen durant quatre 
dies la gresca i servin gran record en sa 
memòria.

Ítem que durant els dies de la Festa no 
es pugui circular ni portar bèstia grossa 
ni petita pels barris de Santa Maria i Sant 

Jaume e la Vilanova, ni pel carrer Major, 
del portal del Vimpesol fins la Casa del 
Consell, ni pel Vall, del portal de l’Olivar 
al pont de pedra, car les places i carrers 
han de ser ocupats pel Mercat d’Època 
i el Mercat del Vall, per oferir a propis i 
estranys els productes més variats, un 
cop el mostassaf hagi comprovat pesos 
i mesures.

Veniu e mireu lo molt que la ciutat se va 
millorant e augmentant en mil coses en 
la present centúria. Descobriu les restes 
dels nostres predecessors a Tortosa Cota 
0, dessota la plaça de la catedral, que ab 
tan primor ara es pot contemplar. Ítem si 
desitgeu conèixer la Tortosa del Renaixe-
ment, heu menester de visitar los Reials 
Col·legis, on esculpits són els reis d’Ara-
gó e Comtes de Barcelona, començant 
per l’ínclit en Ramon Berenguer, el quart 
del seu nom, per servar sempre present 
sa memòria e gestes, ni oblidar de veure 
l’Armari-arxiu de la ciutat, conservat en 
l’església de Sent Domingo.

Ítem que tots els ciutadans, del més no-
ble al més humil passegen pels carrers 
abillats ab primor, sien cortesos en lo 
tracte e mostren a ses visitants com ací 
és cultivat l’art de viure per recuperar 
l’esplendor que durant dos anys no hem 
pogut reviure.

I que quan s’enlairi les banderes de la 
Ciutat i de la Vegueria sia cridat amb 
força:

Terra d’aigua
Terra d’un riu
Visca la Vegueria de Tortosa
VISCA!

Molt Mgfca. Sra. Meritxell Roigé i Pedrola
Procuradora en Cap
Datum a Tortosa en juliol de l’any MMXXII
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VENDA D’ENTRADES

Al web www.festadelrenaixement.cat 
podeu adquirir les entrades de:

‘Taverna d’Enrico’:   11 €
‘Els Vitralls del Dux’:   6 €
‘La festa dels Abanderats italians’:   3 €
‘La hija del Don Alvar’:    3 €
‘Arcans de Foc’:     3 €
‘Un viatge extraordinari 
amb Da Vinci’:     3 €

Vine a 5 dels espectacles per         21 € 

També hi ha descomptes amb la presen-
tació del Carnet Jove, i per als menors 
de 6 a 12 anys.

A partir del 4 de juliol també podràs com-
prar les entrades al punt de venda situat 
a les caselles del mercat municipal, en 
horari comercial: 
de dilluns a divendres, de 10.30 a 13.30 h 
i de 17.30 a 20.00 h, i els dissabtes, de 
10.30 a 13.30h

Durant els dies de celebració de la Festa 
del Renaixement (del 21 al 24 de juliol), 
el Punt de venda d’entrades estarà situat 
a l carrer de la Rosa, 17
de 10.00 a 13.00 h i de 17.00 a 23.00 h. 
Allà també podreu adquirir les entrades 
dels següents espectacles:

‘Embolica que fa amor’,
del Cor la Binota 
(espectacle infantil):   3 €

‘Les Metamorfosis’, 
del Cor la Binota:   8 €

‘Cantina Cantorum’,
de Cor Flumine:   7 €

‘Cant Renaixentista’, 
a càrrec de l’alumnat de Cant Antic 
de PROTO-2 Any Pedrell:  5 €. 
Aquest espectacle també el podreu 
adquirir a www.teatreauditoritortosa.cat

‘El Quixot també va ser xiquet’, 
de la Companyia 
(espectacle infantil): 3 € (2 € per a me-
nors de 6 anys)
Venda d’entrades www.ebreticket.cat

• A partir d’una hora 
abans de l’inici de 
cada passi, les 
entrades s’han d’ad-
quirir en el lloc on es 
fa l’espectacle.

• S’accepta pagament 
amb targeta al punt 
de venda de l’Ofici-
na del Nucli Antic, 
a la resta de punts 
no se n’ accepta.
Als espectacles de 
pagament s’haurà 

de pagar entrada 
a partir dels 6 anys 
d’edat, tret que s’in-
diqui el contrari.

• Es comunica que el 
donatiu per accedir 
als espectacles de 
pagament no es re-
tornarà en cap cas, 
ni per suspensió a 
causa d’inclemèn-
cies meteorològi-
ques ni per qualse-
vol altre motiu.
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Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries (CAT)
Enrico Provinciale, el taverner més acollidor de Tortosa, ens ofereix 
la seua hospitalitat a la plaça Menahem Ben Saruq, al peu de la 
muralla medieval de Remolins. Un espectacle on tot pot passar, 
format per personatges inoblidables, murris, marits gelosos, dames 
de noble bressol, fugitives, artistes i escriptors; això sí, sempre 
pendents de no fer gaire guirigall per no provocar l’autoritat, però 
amb la garantia que, sota el sostre d’Enrico, es troben segurs.
Un clàssic incombustible de la Festa del Renaixement.
Lloc: plaça Menahem Ben Saruq 
Passis: divendres 22 a les 22.00 i 23.30 h, dissabte 23 a les 19.00, 
21.00, 23.00 i 00.30 h i diumenge 24 a les 22.00 h.
Preu: 11 €, consulteu descomptes a Venda d’Entrades 

Arcans de Foc. Cie. Zoolians (FR)
Ritmes dissonants, cants roncs, vapors resplendents; entre el gos 
i el llop, una misteriosa confraria arriba amb el seu misteriós ritual. 
Els esperits es focalitzen, els cops sords s’apoderen dels cossos i 
l’energia mística dels mags es fusiona en un trànsit hipnòtic.
La piromància és en el cor d’aquests encanteris en els quals volu-
tes ardents succeeixen pluges de brases i esferes ardents s’eva-
poren en un esclat encegador. Els sortilegis es van encadenant 
i s’entrelliguen amb la força del combat, envoltats per la bellesa 
salvatge de les flames i la poètica de la il·lusió. 
Lloc: pista esportiva de Remolins
Passi: divendres 22 i dissabte 23 a les 23.00 h
Preu: 3 €, consulteu descomptes a Venda d’Entrades
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Cia. La Fàbrica de colors (CAT)
El senyor Pantalone està esperant uns vitralls que ha comprat, 
sempre capejant la vida intensa de la seua dona. Mentre, el Dotto-
re buscarà marit per a la seua filla. Resoldre tot això portarà moltís-
sima faena al Capitano, Pulcinella, Arlequino i Zita. Un espectacle 
al més pur estil de la Commedia dell’Arte.
Lloc: Reials Col·legis
Passis: Divendres 22 a les 19.00, 20.30 i 23.30 h, dissabte 23 a les 
21.00, 23.00 i 00.30 h
Preu: 6 €, consulteu descomptes a Venda d’Entrades 

Un viatge extraordinari amb Da Vinci. 
Cia. DueVinci+(CAT)

Empreneu aquest viatge de la mà del mateix Leonardo, acompan-
yat de Giorgio Vasari (considerat el primer historiador d’art) i algun 
personatge sorpresa, amb tots els seus invents a l’escenari. Un es-
pectacle que, al sortir-ne, et farà veure la vida d’una altra manera.
Lloc: Palau Episcopal
Passis: divendres 22 a les 19.00 i 22.30 h, dissabte 23 a les 19.30, 
22.00 i 23.30 h.
Preu: 3 €, consulteu descomptes a Venda d’Entrades 

Quixot també va ser xiquet. La Companyia (CAT)
El famós personatge Don Quixot també va tenir una infància. Com 
va arribar a ser el personatge de novel·les de cavalleria més famós 
del món? Un espectacle per xiquets fet per joves actors. 
Lloc: escenari del Campament de la Commedia, al Clos del Riu
Passis: Divendres a les 11.00, 12.00, 18.30 i 19.30 h. Dissabte a les 
11.30, 12.30, 18.30 i 19.30 h. Diumenge a les 11.30 i 12.30 h
Preu: 3 € (2 € fins a 6 anys)
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En un gran sopar de gala corre el vi, corre la calor, corre la ima-
ginació i corren els desitjos dels comensals, presos per l’energia 
de viure. Veurem la transformació i la metamorfosi dels humans en 
fades i follets d’una nit d’estiu, uns éssers que faran reals els seus 
secrets i les seues fantasies, amb la complicitat de les estrelles i la 
mirada dels espectadors.
Lloc: pati Convent de la Puríssima
Passis: divendres 22 i dissabte 23 a les 20.00, 22.00 i 00.00 h
Preu: 8 €

Embolica, que fa amor! Cor Infantil LaBinota (CAT)
Dos enamorats desitgen trobar-se un dia, a una hora, en un lloc.
Sembla faena fàcil però els rumors, els secrets i els embolics fan 
que cadascú ho entengui d’una forma diferent. Es troben a la vora 
del riu o de la mar? A la plaça del poble o a l’església? A la posta 
de sol o a l’alba? Tot el poble s’uneix en aquesta comèdia: un 
espectacle coral de diversió, festa, problemes absurds i solucions 
hilarants.
Lloc: pati Convent de la Puríssima
Passis: dissabte 23 a les 11.00, 12.00 i 17.30 h, diumenge 24 a les 
11.00 i 12.00 h.
Preu: 3 €

La Festa dels Abanderats Italians. Abanderats de Sansepol-
cro (IT). Abanderats d’Arezzo (IT)
Les dos squadres més antigues d’Itàlia, els Sbandieratori de San-
sepolcro i els d’Arezzo ens ofereixen un espectacle insuperable. 
Veure a les dos formacions juntes en el marc incomparable de l’Ab-
sis de la Catedral oferint la seua inigualable exhibició de l’art de la 
bandera Lloc: Pl.Absis de la Catedral. Passis: Divendres22 i dissabte 
23 a les 23.30 h. Preu: 3 €, consulteu descomptes a Venda d’Entrades 



11

ES
PE

C
TA

C
LE

S 
D

’A
FO

R
A

M
EN

T
 L

IM
IT

A
TLa Cantina Cantorum. Cor Flumine (CAT)

Les tavernes esdevenen, durant l’època, el lloc de reunió i de fes-
ta. Res millor per passar l’estona que un lloc on tot es diu cantant. 
Un espectacle teatral i musical ple d’embolics i situacions diverti-
des, que torna a la Festa del Renaixement que tindrà lloc a l’antic 
convent de Sant Joan de Jerusalem.
Lloc: Casal Tortosí. Passis: dijous 21 a les 22.00 h, divendres 22 a les 
21.00 i 23.00 h i dissabte 23 a les 20.00, 22.00 i 23.30 h. Preu: 7 €

Les Justes del Papa Adriano
Colla Jove de Dolçainers de Tortosa/ Equitor /Héroes del 
Revellin/ Teatro los Navegantes
Els millors cavallers de la ciutat es troben per honorar la visita del 
Papa Adrià i oferir-li la millor exhibició de torneig cavalleresc. El 
mateix Papa assistirà a les justes en el seu honor, abans de marxar 
camí de Roma. I moltes de les famílies nobles de Tortosa acudiran 
a aquesta gran fita.
Lloc: Clos del Riu. Passis: dijous 21 a les 22.30 h, divendres i  dissabte 
23 a les 21.30 i a les 23.30 h.
Donatiu 1 € a benefici de i’Ass.de Familiars i Malalts d’Alzheimer 
de les Terres de l’Ebre. 
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(espectacle de Lluita escènica)
Combats de lluita escènica dins un espectacle complet i divertit, 
protagonitzat per actors especialistes, campions d’Espanya d’es-
grima artística medieval. La Companyia Lobos Negros recrea de 
manera fidel i rigorosa l’ambientació, tant amb armes, armadures i 
vestuari, com amb les tècniques de combat de cada època.
Lloc: Absis de la Catedral
Passis: Divendres 22 a les 20.30 h i dissabte 23 a les 19.30 h.
Preu: 3 €, consulteu descomptes a Venda d’Entrades 

Amagats. Produccions Cultura Viva (CAT)
L’estiu de l’any 1495, tres anys després de l’expulsió dels jueus, 
Blanca, la jueva de Tortosa, torna d’amagat a casa per retrobar-se 
amb la seua germana Judit, que es va convertir al cristianisme. 
Blanca coneixerà la realitat dels jueus conversos, i el seu nou dia 
a dia, sense perdre les arrels. Espectacle de teatre i cants jueus 
medievals amb ambientació musical.
Lloc: Jardins del Príncep
Passis: Dissabte 23 a les 20.00 i 22.00 h
Gratuït

Al pati amb Terpsicore. Alumnes del Conservatori de Músi-
ca de la Diputació de Tortosa (CAT)
La musa de la música inspira a aquests joves intèrprets. Grans 
temes de l’època que ens portaran l’esperit del Renaixement.
Lloc: Palau Despuig
Passis: Divendres 22 a les 11,00, 12.00, 19.00 i 20.00 h.Gratuït.

Tortosa i el Papa Adriano. Teatro los Navegantes (ES)
Dos comediants es disposen a representar, la recent estada del 
ja papa Adrià VI en aquesta ciutat, de la qual era bisbe i carde-
nal, però que no havia arribat a trepitjar des de la seua arribada 
a Espanya, a la cort de l’emperador Carles I. Un espectacle creat 
especialment per aquesta companyia a la Festa del Renaixement 
amb motiu de la commemoració del 500è aniversari de l’estada a 
Tortosa del bisbe Adrià d’Utrecht, ja convertit en el papa Adrià VI.
Lloc: església de Sant Domènec
Passis: Divendres 22 a les 12,00 i a les 18.00 h , Dissabte 23 a les 
12,30 i a les 18.30 h.Diumenge 24 a les 12.00 i a les 18.00. Gratuït
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Combats a ultrança. Cia. Lobos Negros (ESP)
Espectaculars combats on cavallers armats s’enfronten. Un espec-
tacle per mostrar diferents armes i tècniques de combat i descobrir 
com lluitaven els autèntics cavallers del Renaixement.
Lloc: Campament del Hòmens d’armes al Clos del riu
Passis: divendres 22 a les 22.30 i 23.30 h, dissabte 23 a les 22.00 i 
23.30h. Gratuït

Funambulisme: caminar pel cel. Cia. La Corcoles (FR-CAT)
L’art del funambulisme ja existia a l’antiga Grècia: veure en sus-
pens caminant per l’aire un home que tenia la planta del peu més 
ampla que el camí per on anava. Aquesta volatinera i funambu-
lista aterra per primer cop a la nostra Festa del Renaixement per 
realitzar els seus salts, danses, piruetes i proeses davant de tot el 
públic.
Lloc: Clos del Riu
Passis: Dijous 21 a les 21.00 i 22.00 h, divendres 22 i dissabte 23 a les 
20.00, 21.00, 23.00 i 00.00 h. Gratuït

Ball a la paret del Castell. Dansa aèria. Cia. Delrevés (CAT)
Delrevés, conegudíssima companyia amb una sòlida carrera 
internacional, amb la qual ha mostrat la seu art a quatre dels cinc 
continents, ens ofereix un espectacle inèdit, dansant a la paret de 
la torre de l’homenatge del Castell de la Suda, tot fusionant diver-
sos llenguatges artístics.
Lloc: Torre de l’homenatge. Passeig de les Cultures (Barri del Castell)
Passis: Divendres 22 i dissabte 23 a les 21.30 i a les 23.00 h. Gratuït.
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Descobrint el llaüt i tiorba. Raül Martínez (CAT)
Endinseu-vos al segle XVI a través del so del llaüt, la tiorba i la 
viola de mà. Una demostració pràctica i amb explicacions de la 
música que es tocava al Renaixement.
Lloc: església de Sant Domènec
Passis: divendres 22, 11.30, 12.30 i 19.00 h.
Lloc: Palau Despuig
Passis: dissabte 23 a les 18.00, 19.00 i 20.00 h, diumenge 24 a les 
12.00 h. Gratuït

Espectacle de Cant Renaixentista
Proto-2 Any Pedrell (CAT)
Espectacle de Cant Renaixentista, a càrrec de l’alumnat de Cant 
Antic del PROTO-2 Any Pedrell, que ens mostraran el treball dut 
a terme durant les classes magistrals de Marta Almajano i Mireia 
Andreu, amb Josep Mateu al clavicèmbal.
Lloc: Polvorí del Parador. Passis: Dissabte 23 a les 21.30 h. Preu: 5 €

Concert Orgue Renaixentista (CAT)
Concert d’Orgue Renaixentista, a càrrec de l’organista Josep Ma-
teu, que farà un repàs de les joies renaixentistes dedicades al rei 
deis instruments.
Lloc: Sala Arts.Passis: Diumenge 24 a les 18.00 h. Gratuït.
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La ciutat obre les portes al segle XVI
Crida del Consell al so dels gaiters pels carrers i places de la ciutat

Mercats, artesania i falconeria
Mercat d’Època: carrers Ciutat, Croera, Sta. Anna, pl. St. Jaume, Antoni 
Casanova, pl. Immaculada, Major fins travessia Mur. 
Mercat del Vall: carrers del Vall, pl. dels Dolors, Nou del Vall i del Replà fins 
pl. St. Joan
Falconeria i vols d’exhibició a la pl. de la Catedral
Les oques del castell, Clos del riu
Camells, dromedaris i burrets,Clos del riu

Anada a l’acte inaugural. Les formacions de recreació de la ciutat 
desfilen pels carrers i places de la ciutat:
Fanfara de la Vegueria / Abanderats de la ciutat / Els Gegants i la Cort de 
Bèsties/ Terç del Vescomte de Castellbò / Ball de Cavallets/ Famílies Nobles 
del segle XVI

Navegació per la façana fluvial i el bosc de Ribera amb el llagut Lo Sirgador, 
embarcador del Mercat. Consulteu horaris i preus al voltant de la Festa

Acte inaugural de la XXV Festa del Renaixement. Durant l’acte es lliurarà 
l’Estendard de la Festa del Renaixement al Cor Flumine, per la seua implica-
ció en la Festa del Renaixement i en reconeixement a la Cantina Cantorum 
que ha esdevingut un espectacle de referència

Durant la cerimònia d’inauguració, les banderes de la Ciutat i de la Vegueria 
del segle XVI faran acte de presència per onejar fins a la fi de la Festa.
Pl. de l’Ajuntament

Seguici de les banderes de la Ciutat i de la Vegueria, acompanyades pels 
macers del Consell i seguides pels senyors Procuradors, des de pl. de 
l’Ajuntament fins al portal del Romeu
Cerimònia d’obertura de portes i entrada de les banderes de la Ciutat i de 
la Vegueria a la Tortosa del s. XVI, Portal del Romeu
Funambulisme: caminar pel cel. Cia. La Corcoles. Clos del Riu. Gratuït

Cerimònia de jurament dels Procuradors de la Ciutat, presidida per la Molt 
Magnífica Procuradora en Cap, na Meritxell Roigé i Pedrola, pl. de l’Absis
Pregó de la XXV Festa del Renaixement, a càrrec dels excel·lentíssims 
Ferran Bel i Accensi, Joan Sabaté i Borràs i Marià Curto i Forés, ex-Procura-
dors en Cap en els 25 anys de la Festa del Renaixement. pl. de l’Absis

La vida quotidiana
· Campament de les Quincalles, Carrer Sant Felip Neri
· Campament de les Cavalleries, pl. de l’Escorxador
· Campament del Pou, pl. Mossèn Sol
· Campament dels Girigalls, pl. Mossèn Sol
· Campament del Terç, pl. Sant Joan
· Campament dels Abanderats, Clos del riu
· Campament de la Commedia, Clos del riu
· Campament dels hòmens d’armes, Clos del riu

19.00 h

19.15 h

19.30 h

20.00 h

20.45 h

21.00 h

21.00 h

21.15 h

21.30 h

19.00 a 
00.30 h

21:00 a 
01:00 h
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· La Cantina Cantorum, Casal Tortosí, accés pl. Sant Joan Preu 7 €
· Els Gegants i la Cort de Bèsties, pl. de la Catedral
· Ball de Cavallets amb gaiters, pl. Dels Dolors
· Lei Joglars d’Ébre, sortida de travessia Mur
· Funambulisme: caminar pel cel. Cia. La Corcoles. Clos del Riu. Gratuït
· Abanderats de Sansepolcro, pl. de l’Absis
· Grisäs de Jerus, pl. Mossèn Sol
· Ordo Vagorum, pl. Sant Jaume

· Les Justes del Papa Adriano, Clos del Riu. Donatiu 1 € a benefici de 
  Ass.de Familiars i Malalts d’Alzheimer de les Terres de l’Ebre. 
· La Fanfara de la Vegueria, sortida de travessia Mur
· Ball de Cavallets, pl. St. Joan
· La Suterranya, pl. de la Cinta
· I flumen, pl. dels Dolors
· Grisäs de Jèrus, pl. Escorxador
· La familia Spinola, pl. Mossèn Sol
· La Suterranya, pl. dels Dolors
· Abanderats de Sansepolcro, pl. de l’Absis
· Lei Joglars d’Ébre, pl. Mossèn Sol
· La familia Spinola, pl. Sant Jaume
· Terç del Vescomte de Castellbò, sortida de pl. del Escorxador
· Ordo Vagorum, avançades de Sant Joan
· La Suterranya, pl. Immaculada
· Actuació de Gaiters, pl. St. Joan
· 25 salves en commemoració de la XXV Festa del Renaixement
· La Suterranya, pl. l’Escorxador
· Algaravia e gresca per a dames i donzells sense son. Música sense fi 
  fins la matinada  a les Avançades de Sant Joan.

22.00 h

22.30 h

23.00 h

23.30 h

00.00 h

00.30 h

21.30 h 
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2 Places i carrers s’omplen de bullici, actuen solemnement 

les formacions de cerimònia, mentre comediants i sonadors 
entretenen els visitants 

Lo Taulell al carrer, zones comercials de la ciutat.

Navegació per la façana fluvial i el bosc de Ribera amb el llagut Lo Sirgador, 
embarcador del Mercat. Consulteu horaris i preus al voltant de la Festa

Exposició Sancta Maria Dertosae, catedral de Sta. Maria 

Mercats, artesania i falconeria
· Mercat d’Època, carrers Ciutat, Croera, Sta. Anna, pl. de St. Jaume, Antoni 
Casanova, pl. de la Immaculada, Major, fins travessia del Mur. 
· Mercat del Vall, carrers del Vall, pl. dels Dolors, Nou del Vall i del Replà fins pl. 
de St. Joan
· Les oques del castell, Clos del riu
· Camells,dromedaris i burrets, Clos del riu
· Falconeria i vols d’exhibició, pl. de la Catedral

Ambients del XVI.
· Els Reials Col·legis, la joia del Renaixement
· Exposició ‘La Festa del Renaixement, retalls d’un quart de segle. 
  Reials Col·legis
· Exposició permanent del Centre d’Interpretació de la Festa del 
  Renaixement, c. St. Domènec
· La impremta de Gutenberg, pl. dels Dolors
· Mostra d’instruments de tortura, pl. dels Dolors

Jugar al XVI 
· La Fragua: jocs i atraccions infantils, pl. dels Dolors, pl.de la Immaculada
· Equitor: passeig amb cavallets, pl. de l’Escorxador

· Crida del Consell al so dels gaiters, sortida pl. de la Cinta 
· La Confraria dels Pescadors passeja la Cucafera, sortida pl.Ajuntament
· El Quixot també va ser xiquet. Campament de la Commèdia, 
  Preu 3 € (2 € fins 6 anys)
· Al pati amb Terpsicore, Palau Despuig. Gratuït

· Descobrint el llaüt i la tiorba, Centre d’Interpretació de la Festa del 
  Renaixement, c. St. Domènec, gratuït.
· Terç del Vescomte de Castellbò, Lo Taulell al Carrer i Mercat del Vall

· El Quixot també va ser xiquet. Campament de la Commèdia, 
  Preu 3 € ( 2 € fins 6 anys)
· Tortosa i el Papa Adriano, Centre d’Interpretació de la Festa del 
  Renaixement, c. St. Domènec. Gratuït
· Abanderats de la Festa del Renaixement, sortida pl. de la Catedral 
· Al pati amb Terpsicore, Palau Despuig. Gratuït

10.00 h

10.30 h

11.00 h

11.30 h

12.00 h

10.30 a 
14.00 h

11.00 a 
14.00 h
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· Abanderats de la Festa del Renaixement, pl. Barcelona
· La Familia Spinola, pl. Sant Jaume i Mercat d’època· 
· Descobrint el llaüt i la tiorba, Centre d’Interpretació de la Festa del 
  Renaixement, c. St. Domènec. Gratuït.
· Abanderats de Sansepolcro, pl. de Catedral
· Ball de Cavallets amb gaiters, sortida de pl. Sant Joan, mercat del Vall
  i Taulell al carrer

Abanderats de la Festa del Renaixement, pl. dels Dolors

Exposició Sancta Maria Dertosae. Catedral de Santa Maria

Ambients del XVI.
· Els Reials Col·legis, la joia del Renaixement
· Exposició ‘La Festa del Renaixement, retalls d’un quart de segle’
· Exposició permanent del Centre d’Interpretació de la Festa del 
  Renaixement, c. St. Domènec
· La impremta de Gutenberg, pl. dels Dolors
· Mostra d’instruments de tortura, pl. dels Dolors

Lo Taulell al Carrer. Zones comercials de la ciutat.
Navegació per la façana fluvial i el bosc de Ribera amb el llagut Lo Sirga-
dor, embarcador del Mercat. (consulteu horaris en aquest programa al apartat 
al voltant de la festa)

12.30 h

17.30 a 
21.00 h

17.00 a 
00.00 h

17.00 h

17.30 h

13.00 h
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Mercats, artesania i falconeria
· Mercat d’Època, carrers Ciutat, Croera, Sta. Anna, pl. de St. Jaume, 
  Antoni Casanova, pl. de la Immaculada, Major, fins travessia del Mur. 
· Mercat del Vall, carrers del Vall, pl. dels Dolors, Nou del Vall i del Replà 
  fins pl. de St. Joan
· Les oques del castell, Clos del riu
· Camells, dromedaris i burrets, Clos del riu
· Falconeria i vols d’exhibició, pl. de la Catedral

La vida quotidiana
· Campament de les Quincalles, Carrer Sant Felip Neri
· Campament de les Cavalleries, pl. l’Escorxador
· Campament del Pou, pl. Mossèn Sol
· Campament dels Girigalls, pl. Mossèn Sol
· Campament del Terç, pl. Sant Joan
· Campament dels Abanderats, Clos del riu
· Campament de la Commedia, Clos del riu
· Campament dels hòmens d’armes, Clos del riu

· Crida del Consell, sortida pl. de la Cinta
· Ball de Cavallets amb gaiters, sortida de pl. Sant Joan
· Et Vorago, pl. de la Cinta
· Tortosa i el Papa Adriano, Centre d’Interpretació de la Festa del 
  Renaixement, c. St. Domènec. Gratuït.
· Tanarucks, pl. Mossèn Sol i pl. dels Dolors
· Va de Vent, sortida trav. Mur, mercat d’època
· Ordo Vagorum, Mercat d’època, a pl. Sant Jaume

· Terç del Vescomte de Castellbò, sortida Travesia Mur 
· El Quixot també va ser xiquet. Campament de la Commèdia, 
  Preu 3 € (2 €  fins 6 anys)
· La família Spinola, sortida pl de la Cinta 
· La Suterranya, pl. dels Dolors i Mercat del Vall
· In flumen, pl. Agustí Querol i pl. de l’Àngel

18.00 h

18.00 a 
1.30 h

18.30 h
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· Seguici dels Procuradors acompanyats dels Macers del Consell, 
  els Héroes del Revellín i els Abanderats de la Festa del Renaixement, 
  fins a la Cambra de Comerç
· Un viatge extraordinari amb DaVinci, Palau Episcopal. Preu: 3 €
· Abanderats de Santsepolcro, pl. de l’Absis
· Cornalusa, pl. de la Cinta
· Els Vitralls del Dux, Commedia dell’Arte, Reials Col·legis. Preu 6€
· Descobrint el llaüt i la tiorba, Centre d’Interpretació de la Festa del 
  Renaixement, c. St. Domènec. Gratuït.
· Saboi, pl. dels Dolors
· El Laff, Mercat d’època
· Al pati amb Terpsicore, Palau Despuig. Gratuït

· Inauguració de lo Taulell al Carrer, a càrrec de la Sra. Maria José 
Fernàndez,Presidenta de l’Associació Empresaris Comarques de l’Ebre 
(AECE) Cambra de Comerç.

· El Quixot també va ser xiquet. Campament de la Commèdia. 
  Preu 3 € (2 € fins 6 anys)
· Gegants i cor de bèsties, sortida pl. Ajuntament
· Ordo Vagorum, sortida pl. Immaculada
· Suterranya, pl. Sant Jaume i mercat d’època
· Merwenn, pl dels Estudis i pl. de la Cinta
· Va de Vent, de pl. Mossèn Sol a pl. Sant Joan
· Et Vorago pl. de l’Ajuntament

19.00 h

19.30 h
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· Abanderats d’Arezzo, pl. Ajuntament
· Les Gàrgoles, sortida pl. de la Catedral
· Funambulisme: caminar pel cel. Cia. La Corcoles. Clos del Riu. Gratuït
· Les Metamorfosis, pati del convent de la Puríssima. Preu 8 €
· Fanfara de la Vegueria, sortida de pl. Agustí Querol
· Les Tanarucks, sortida pl. Sant Jaume fins Travessia Mur.
· Al pati amb Terpsicore, Palau Despuig, Gratuït
· El Laff, pl. de la Cinta

· Cerimònia de Jurament dels Arxivers, Centre d’Interpretació de la Festa 
  del Renaixement, c. St. Domènec
· Merwenn, sortida pl. Immaculada
· Terç del Vescomte de Castellbò, sortida de pl. St. Joan
· In flumen, pl. de la Cinta
· La hija de Don Alvar, pl. de l’Absis. Preu 3 €
· Els Vitralls del Dux, Commedia dell’Arte, Reials Col·legis. Preu 6 €
· Terç del Vescomte de Castellbò, sortida de pl. Mossèn Sol
· El Laff, pl. dels Dolors

· La Cantina Cantorum, Casal Tortosí, accés pl. Sant Joan.Preu 7 €
· Bakan, pl. Immaculada i pl. Sant Jaume
· Funambulisme: caminar pel cel. Cia. La Corcoles. Clos del Riu. Gratuït
· Grisäs de Jerus, pl. del Escorxador
· Suterranya, pl. de la Cinta
· Fanfara de la Vegueria, sortida pl. Agustí Querol, Mercat d’època
· Cornalusa, pl. Mossèn Sol
· Saboï, pl. de la Catedral

· Ball a la paret del Castell. Dansa aèria. Torre de l’Homenatge. 
  Passeig de  les Cultures, barri del castell. Gratuït
· Les Justes del Papa Adriano, Clos del Riu. Donatiu 1 € a benefici de 
  Ass.de Familiars i Malalts d’Alzheimer de les Terres de l’Ebre. 

20.00 h

20.30 h

21.00 h

21.30 h
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· Terç del Vescomte de Castellbò, sortida de pl. St. Jaume
· Va de vent, pl. Escorxador
· Et Vorago, pl. Mossèn Sol
· Ball de Cavallets, sortida pl. Sant Joan a pl. de la Cinta
· Lei Joglars d’Ebre, sortida travessia Mur fins pl. Sant Jaume

· La Taverna d’Enrico, de Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, 
  pl.Menahem Ben Saruq. Preu 11 €
· Funambulisme: caminar pel cel. Cia. La Corcoles. Clos del Riu. Gratuït
· Les Metamorfosis, pati del Convent de la Puríssima. Preu 8 €
· Ordo Vagorum, pl. Escorxador
· Va de Vent, sortida pl. Mossèn Sol a pl. Agustí Querol.
· Abanderats de Sansepolcro, pl. de la Catedral
· Grisäs de Jèrus, pl. Immaculada
· Gaeloc, pl. de la Cinta

· Un viatge extraordinari amb Da Vinci, Palau Episcopal. Preu: 3€
· Abanderats d’Arezzo, sortida de pl. Mossèn Sol
· Bakan, Avançades de Sant Joan
· La família Spinola, pl. Sant Jaume i Clos del Riu
· Combats a ultrança, Campament dels hòmens d’armes, 
  Clos del Riu.  Gratuït.
· Tanarucks, sortida pl. de la Cinta
· In flumen, pl. Escorxador

· La Cantina Cantorum, Casal Tortosí, accés pl. Sant Joan. Preu 7 €
· Ball a la paret del Castell. Dansa aèria. Torre de l’Homenatge. Passeig 
  de les Cultures, barri del castell. Gratuït
· Grisäs de Jèrus, Avançades de Sant Joan
· Arcans de Foc, Pista Poliesportiva de Remolins. Preu: 3 €
· Suterranya, pl. dels Dolors
· Les Gàrgoles, pl. de la Catedral
· Acibreira, pl. Sant Jaume i pl. Immaculada
· Ordo Vagorum, pl. de la Cinta

22.00 h

22.30 h

23.00 h
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· La Taverna d’Enrico, de Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, 
  pl. Menahem Ben Saruq. Preu 11 €
· Les Justes del Papa Adriano, Clos del Riu. Donatiu 1 € a benefici de 
  l’Ass.de Familiars i Malalts d’Alzheimer de les Terres de l’Ebre. 
· Els Vitralls del Dux, Commedia dell’Arte, Reials Col·legis. Preu 6 €
· La festa dels Abanderats italians, pl. de l’Absis. Preu: 3 €
· Combats a ultrança, Campament dels hòmens d’armes, Clos del Riu. Gratuït.
· Les Gàrgoles, sortida pl. de la Catedral
· Merween, pl. Mossèn Sol i pl. de la Cinta
· Va de Vent, pl. dels Escorxador
· Cornalusa, Avançades de Sant Joan

· 25 salves en commemoració de la XXV Festa del Renaixement
· Funambulisme: caminar pel cel. Cia. La Corcoles. Clos del Riu. Gratuït
· Les Metamorfosis, pati del Convent de la Puríssima. Preu 8 €
· Acibreira, Avançades de Sant Joan
· Gaeloc, pl. Sant Jaume i pl. Immaculada
· Saboï, pl. de la Catedral

· Bakan, pl. Mossèn Sol
· El Laff, pl. del Absis
· Gaeloc, Clos del riu
· Ordo Vagorum, Avançades de Sant Joan

· Acibreira, Avançades de Sant Joan

· Algaravia e gresca per a dames i donzells sense son. Música sense 
  fi fins a la matinada a les Avançades de Sant Joan.

23.30 h

00.00 h

00.30 h

01.00 h

01.30 h
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Les famílies nobles de la ciutat reben els seus emblemes, alhora que el 
bullici de visitants i forasters pren els carrers. 
Lo Taulell al carrer, zones comercials de la ciutat.

Navegació per la façana fluvial i el bosc de Ribera amb el llagut Lo Sirgador, 
embarcador del Mercat. Consulteu horaris i preus al voltant de la Festa

Exposició Sancta Maria Dertosae. Catedral de Santa Maria

Mercats, artesania i falconeria
· Mercat d’Època, carrers Ciutat, Croera, Sta. Anna, pl. de St. Jaume, Antoni 
Casanova, pl. de la Immaculada, Major, fins travessia del Mur. 
· Mercat del Vall, carrers del Vall, pl. dels Dolors, Nou del Vall i del Replà fins pl. 
de St. Joan
· Les oques del castell, Clos del riu
· Camells, dromedaris i burrets, Clos del riu
· Falconeria i vols d’exhibició, pl. de la Catedral
Ambients del XVI.
· Els Reials Col·legis, la joia del Renaixement
· Exposició ‘La Festa del Renaixement, retalls d’un quart de segle Reials Col·legis,
· Exposició permanent del Centre d’Interpretació de la Festa del 
  Renaixement, c. St. Domènec
· La impremta de Gutenberg, pl. dels Dolors
· Mostra d’instruments de tortura, pl. dels Dolors
Jugar al XVI 
· La Fragua: jocs i atraccions infantils, pl. dels Dolors i  pl.de la Immaculada
· Equitor: passeig amb cavallets, pl. de l’Escorxador

· Grau de la Riba: Navegació fluvial de mercaderies. Barques de vela 
  navegant, riu amunt, riu a vall.

· Crida del Consell al so dels gaiters, sortida pl. Ajuntament
· Terç del Vescomte de Castellbò, sortida pl. dels Dolors
· Els Gegants i la Cort de Bèsties de Tortosa, sortida pl. Ajuntament
· Embolica que fa amor, pati del convent de la Puríssima. Preu 3 €

· Seguici dels Procuradors amb la Fanfara de la Vegueria i los Héroes 
  del Revellín, zones comercials de la ciutat
· El Quixot també va ser xiquet. Campament de la Commèdia, Preu 3 €, 
  (2 € fins 6 anys)
· Abanderats d’Arezzo, pl. de la Cinta
· Et Vorago, pl. dels Dolors
· Ordo Vagorum, Sortida pl. Agustí Querol i mercat d’època

· La família Spinola, sortida de pl. Sant Jaume fins travessia Mur
· In Flumen, pl.de la Cinta i pl. Agustí Querol
· Abanderats de Sansepolcro, sortida de pl. dels Dolors, Mercat del Vall
  i Mercat d’Època.
· Embolica que fa amor, pati del convent de la Puríssima. Preu 3 €
· Abanderats de la Festa del Renaixement, sortida de pl. Catedral
· Ball de Cavallets sortida pl. dels Dolors a Mercat època

10.00 h

10.30 h

11.00 h

11.30 h

12.00 h

11.00 a 
14.00 h

11.00 a 
13.30 h

10.30 a 
14.00 h
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· El Quixot també va ser xiquet. Campament de la Commèdia, Preu 3 €, 
  (2 € fins 6 anys)
· Lei Joglars d’Ébre, sortida pl. Sant Jaume
· Tortosa i el Papa Adriano, Centre d’Interpretació de la Festa del 
  Renaixement, c. St. Domènec, gratuït.
· Merwenn, pl. dels Dolors i pl. de la Cinta

· Abanderats de la Festa del Renaixement, pl. Barcelona

· Héroes del Revellin, pl. Ajuntament i Mercat del Vall 
· In flumen, pl. dels Dolors

· Lo Taulell al Carrer, zones comercials de la ciutat

· Exposició Sancta Maria Dertosae, Catedral de Sta. Maria

Ambients del XVI.

· Els Reials Col·legis, la joia del Renaixement
· Exposició ‘La Festa del Renaixement, retalls d’un quart de segle. Reials Col·legis
· Exposició permanent del Centre d’Interpretació de la Festa del  
  Renaixement, c. St. Domènec
· La impremta de Gutenberg, pl. dels Dolors
· Mostra d’instruments de tortura, pl. dels Dolors
Jugar al XVI 
· La Fragua: jocs i atraccions infantils i passeigs amb burret, pl. de la Immaculada 
  i  pl. dels Dolors
· Equitor: passeig amb cavallets, pl. de l’Escorxador
· Grau de la Riba: Navegació fluvial de mercaderies. Barques de vela 
  navegant, riu a munt riu a vall.

Mercats, artesania i falconeria
· Mercat d’Època, carrers Ciutat, Croera, Sta. Anna, pl. de St. Jaume, 
  Antoni Casanova, pl. de la Immaculada, Major, fins travessia del Mur. 
· Mercat del Vall,, carrers del Vall, pl. dels Dolors, Nou del Vall i del Replà 
  fins pl. de St. Joan
· Les oques del castell, Clos del riu
· Camells, dromedaris i burrets, Clos del riu
· Falconeria i vols d’exhibició, pl. de la Catedral
La vida quotidiana
· Campament de les Quincalles, Carrer Sant Felip Neri
· Campament de les Cavalleries, pl. Escorxador
· Campament del Pou, pl. Mossèn Sol
· Campament dels Girigalls, pl. Mossèn Sol
· Campament del Terç, pl. Sant Joan
· Campament dels Abanderats, Clos del riu
· Campament de la Commedia, Clos del riu
· Campament dels hòmens d’armes, Clos del riu
Embolica que fa amor, pati del convent de la Puríssima. Preu 3 €

12.30 h

12.45 h

13.00 h

17.00 h

17.30 h

17.00 a
21.00h

17.00 a
00.00h

18.00 a
01.30h

18.00 a
21.00h
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· Crida del Consell, sortida pl. de la Cinta a travessia Mur
· Terç del Vescompte de Castellbò, Taulell al carrer
· Descobrint el llaüt i la tiorba, Palau Despuig, carrer de la Rosa. Gratuït
· In flumen, pl. Sant Jaume i pl. de la Cinta
· Combats a ultrança, Campament dels hòmens d’armes, Clos del Riu. Gratuït.
· Va de vent, sortida pl. Dolors
· La família Spinola, pl. Ajuntament i taulell al carrer

· El Quixot també va ser xiquet. Campament de la Commèdia, Preu 3 €, 
  (2 € fins 6 anys)
· Abanderats de la Festa del Renaixement, sortida de pl. de l’Absis
· Et Vorago, pl. Sant Jaume
· Tanarucks, pl. de la Cinta a Mercat d’època 
· Tortosa i el Papa Adriano, Centre d’Interpretació de la Festa del 
   Renaixement, c. St. Domènec, gratuït.
· El Laff, pl. dels Dolors

· Seguici de les Famílies Nobles amb la Fanfara de la Vegueria i els 
  Gaiters  de l’Aguilot, sortida de pl. de l’Ajuntament i arribada a Reials   Col·legis. 
· La Taverna d’Enrico, de Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, 
  pl. Menahem Ben Saruq. Preu 11 €
· Descobrint el llaüt i la tiorba, Palau Despuig. Gratuït
· Cornalusa, pl. Immaculada i pl. Sant Jaume

18.00 h

18.30 h

19.00 h
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· Abanderats d’Arezzo, sortida de pl. de l’Absis a Mercat d’Època
· La confraria dels pescadors passeja la Cucafera, sortida pl. Ajuntament 
· Abanderats de Tortosa, pati reials Col·legis
· Bakan, pl. dels Dolors
· Les Veus del Renaixement Església de la Puríssima

· Entrega d’estendards a les Famílies Nobles, durant l’acte la il·lustradora  Pi-
larín Bayés farà lliurament a la Procuradora en Cap, Meritxell Roigé, del quadre 
en el qual recull els Reials Col·legis de Tortosa i que forma part de la col·lecció 
de les 7 Meravelles de Catalunya fetes per l’artista. Reials Col·legis
· La Suterranya, Reials Col·legis
· La hija de Don Alvar, pl. de l’Absis. Preu 3 €
· Un viatge extraordinari amb Da Vinci, Palau Episcopal. Preu 3 €
· El Quixot també va ser xiquet. Campament de la Commèdia, Preu 3 €, 
  (2 € fins 6 anys)
· La família Spinola, pl. de la Cinta i pl. dels Dolors
· Saboï, pl. Ajuntament i zones comercials ciutat
· Ordo Vagorum, pl. Sant Jaume fins travessia Mur.
· Ball de Cavallets, sortida pl. Sant Joan i taulell al carrer
· Gaeloc, pl. Mossèn Sol

· Funambulisme: caminar pel cel. Cia. La Corcoles. Clos del Riu. Gratuït
· Descobrint el llaüt i la tiorba, Palau Despuig. Gratuït
· La Cantina Cantorum, Casal Tortosí, accés pl. Sant Joan. Preu 7 €
· Les Metamorfosis, pati del Convent de la Puríssima. Preu 8 €
· Amagats, Jardins del Príncep. Gratuït.
· Cornalusa, sortida pl. de la Cinta i mercat d’època
· Va de Vent, sortida de pl. Escorxador
· Abanderats de Tortosa, pl. Mossèn Sol
· Et Vorago, pl. Agustí Querol
· Abanderats de Sansepolcro, pl. de l’Ajuntament
· Heroes del Revellin, sortida pl. de la Cinta a mercat d’època
· Les gàrgoles, sortida pl. de la Catedral

19.30 h

20.00 h
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· Ball de Famílies Nobles amb la Suterranya, pl. Absis 
· Tanarucks, sortida pl. dels Dolors a mercat del Vall
· Terç del Vescomte de Castellbò, sortida pl. de la Cinta
· El Laff, pl. de la Catedral
· In Flumen, Clos del Riu
· Acibreira, pl. Mossèn Sol i pl. de la Cinta
· Les Veus del Renaixement Església de la Puríssima

· La Taverna d’Enrico, de Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, 
  pl.Menahem Ben Saruq. Preu 11 €
· Funambulisme: caminar pel cel. Cia. La Corcoles. Clos del Riu. Gratuït
· Els Vitralls del Dux, Commedia dell’Arte, Reials Col·legis. Preu 6 €
· Saboï, pl. de la Catedral
· Lei Joglars d’Ébre, pl. Mossèn Sol i pl. dels Dolors 

· Ball a la paret del Castell. Dansa aèria. Torre de l’Homenatge. Passeig 
  de les Cultures, barri del castell. Gratuït
· Les Justes del Papa Adriano, Clos del Riu. Donatiu 1 € a benefici de 
  l’Ass. de Familiars i Malalts d’Alzheimer de les Terres de l’Ebre.
· Cercavila de Gaiters, pl. Escorxador
· Les Gàrgoles, sortida pl. de la Catedral

· Un viatge extraordinari amb Da Vinci, Palau Episcopal. Preu 3 €
· Amagats, Jardins del Príncep. Gratuït.
· Ordo Vagorum, pl Sant Jaume i pl. Immaculada
· Combats a ultrança, Campament dels hòmens d’armes, Clos del Riu. Gratuït.
· Les Metamorfosis, pati del convent de la Puríssima. Preu 8 €
· La Cantina Cantorum, Casal Tortosí, accés pl. Sant Joan Preu 7 €
· Et Vorago, pl. Mossèn Sol
· Merwenn, sortida Travessia Mur
· Saboï, pl. Absis de la Catedral
· Bakan, pl. de la Cinta
· Gaeloc, pl. dels Dolors
· Abanderats d’Arezzo, pl. de la Catedral

20.30 h

21.00 h

21.30 h

22.00 h
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· Tanarucks, pl. Escorxador i pl. Sant Jaume
· Cornalusa, pl. Immaculada
· In flumen, Clos del Riu
· Acibreira pl. de la Catedral
· Va de Vent, Avançades de Sant Joan

· Arcans de foc, pista poliesportiva de Remolins. Preu 3 €
· La Taverna d’Enrico, de Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, 
  pl. Menahem Ben Saruq. Preu 11 €
· Els Vitralls del Dux, Commedia dell’Arte, Reials Col·legis. Preu 6 €
· Ball a la paret del Castell. Dansa aèria. Torre de l’Homenatge. Passeig 
  de les Cultures, barri del castell. Gratuït
· Ordo Vagorum, pl. Immaculada
· Gaeloc, Avançades de Sant Joan
· Lei Joglars d’Ebre, pl. Sant Joan
· Funambulisme: caminar pel cel. Cia. La Corcoles. Clos del Riu. Gratuït
· La família Spinola, pl. Escorxador
· El laff, pl. de la Cinta
· La Suterranya, pl. Mossèn Sol
· Les Gàrgoles, sortida de pl. de la Catedral

· La festa dels Abanderats italians, pl. de l’Absis. Preu 3 €
· Les Justes del Papa Adriano, Clos del Riu. Donatiu 1 € a benefici de 
  Ass. de Familiars i Malalts d’Alzheimer de les Terres de l’Ebre. 
· Un viatge extraordinari amb Da Vinci, Palau Episcopal. Preu 3 €
· La Cantina Cantorum,Casal Tortosí, accés pl. Sant Joan. Preu 7 €
· La Suterranya, pl. Sant Jaume i pl. Immaculada
· Combats a ultrança, Campament dels hòmens d’armes, Clos 
  del Riu.Gratuït
· Merwenn, pl. de la Cinta
· Acibreira, Avançades de San Joan

· 

22.30 h

23.00 h

23.30 h
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· 25 salves en commemoració de la XXV Festa del Renaixement
·  Funambulisme: caminar pel cel. Cia. La Corcoles. Clos del Riu. Gratuït
· Les Metamorfosis, pati del Convent de la Purísima. Preu 8 €
· El Laff, pl. de la Catedral
· Merwenn, pl. Mossèn Sol
· Tanarucks, pl. de la Cinta a pl. Escorxador
· Va de Vent, pl. Immaculada i pl. Sant Jaume
· Bakan, Avançades de Sant Joan

· La Taverna d’Enrico, de Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, 
  pl. Menahem Ben Saruq. Preu 11 €
· Cornalusa, Clos del riu
· Les Gàrgoles, sortida pl. de la Catedral
· Bakan, pl. Immaculada i pl. Sant Jaume
· Els Vitralls del Dux, Commedia dell’Arte, Reials Col·legis. Preu 6 €
· Acibreira, Avançades de Sant Joan

· Gaeloc, Avançades de Sant Joan

· Algaravia e gresca per a dames i donzells sense son. Música sense 
  fi fins a la matinada a les Avançades de Sant Joan

00.00 h

00.30 h

01.30 h

01.00 h
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                              XXV ANYS DE FESTA,            VINT I CINC CARTELLS
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                              XXV ANYS DE FESTA,            VINT I CINC CARTELLS



36



37

Trobaràs tots els cartells a l’exposició
‘La Festa del Renaixement, retalls d’un quart de segle’
   Reials Col·legis (consulta horaris a la programació)

VENDA I LLOGUER AMARRES
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1. Avançades de Sant 
Joan
2. Castell de la Suda
3. Catedral de Santa 
Maria
4. Centre 
d’interpretació del 
Renaixement. Antiga 
esglèsia de St. 
Domènec 
5. Claustre del convent 
de la Puríssima
6. Convent de Sant 
Domènec Escola Oficial 
d’Idiomes Col·legi de 
Remolins
7. Cripta de la 
Reparació
8. Escola Arts
9. Església de la 
Reparació
10. Museu de Tortosa 
11. Palau Despuig
12. Palau Episcopal
13. Convent de Sant 
Joan
14. Pati Convent de la 
Puríssima
15. Pista esportiva de 
Remolins
16. Pl. Agustí Querol

17. Pl. de l’Absis 
18. Pl. de l’Ajuntament
19. Pl. de la Cinta
20. Pl.Pont de Pedra
21. Pl. dels Dolors
22. Pl. de 
l’Escorxador
23. Pl. dels Estudis 
24. Pl. Gerard Vergés
25. Pl. Immaculada
26. Pl. Menahem Ben 
Saruq
27. Pl. Mossèn Sol 
28. Pl. Sant Jaume
29. Pl. Sant Joan
30. Pl. Paiolet
31. Pou de la 
Figuereta
32. Reials Col·legis
33. Santa Clara, 
Calvari
34. Santa Clara, 
Convent
35. Travessia Mur
36. Pl. Platgé
37. Clos del Riu 
(parc de la fira)
38. Pl.Catedral
39. Carrer Cervantes
40. Pl. Barcelona

C. Cervantes, 9B ·  Tortosa · 977 441 963
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NO ET PERDIS PER LA FESTA

C. Cervantes, 9B ·  Tortosa · 977 441 963
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La Gran Desfilada i el tancament de portes acomiaden la Festa

Mercats, artesania i falconeria
· Mercat d’Època, carrers Ciutat, Croera, Sta. Anna, pl. de St. Jaume, 
  Antoni Casanova, pl. de la Immaculada, Major, fins travessia del Mur. 
· Mercat del Vall, carrers del Vall, pl. dels Dolors, Nou del Vall i del Replà fins 
  pl. de St. Joan
· Les oques del castell, Clos del riu
· Camells ,dromedaris i burrets,  Clos del riu
· Falconeria i vols d’exhibició, pl. de la Catedral

Ambients del XVI.
· Els Reials Col·legis, la joia del Renaixement
· Exposició ‘La Festa del Renaixement, retalls d’un quart de segle’ Reials Col·legis
· Exposició permanent del Centre d’Interpretació de la Festa del 
  Renaixement, c. St. Domènec
· La impremta de Gutenberg, pl. dels Dolors
· Mostra d’instruments de tortura, pl. dels Dolors

Jugar al XVI 
· La Fragua: jocs i atraccions infantils, pl. dels Dolors i pl. de la Immacula
· Equitor: passeig amb cavallets, pl. de l’Escorxador

· Grau de la Riba: Navegació fluvial de mercaderies. Barques de vela 
  navegant, riu amunt, riu a vall.

11.00 a 
14.00 h

11.00 a 
13.30 h
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La Gran Desfilada i el tancament de portes acomiaden la Festa

· Embolica que fa amor, pati del convent de la Puríssima. Preu 3 €

· Crida del Consell al so dels gaiters, sortida pl. dels Dolors
· El Quixot també va ser xiquet. Campament de la Commèdia, Preu 3 €, 
  (2 € fins 6 anys)
· Abanderats d’Arezzo, sortida de pl. de la Cinta
· La família Spinola, Mercat del Vall
· Terç del Vescomte de Castellbò, sortida de pl. de St. Joan
· Et Vorago, sortida pl. dels Dolors 

· Seguici dels Procuradors amb la Fanfara de la Vegueria i Héroes del 
  Revellín, sortida de pl. de l’Ajuntament 
· In Flumen, pl. Sant Jaume
· La Suterranya, sortida pl. de la Cinta
· Tortosa i el Papa Adriano, Centre d’Interpretació de la Festa del 
  Renaixement, c. St. Domènec, gratuït
· Merwenn, sortida pl. dels Dolors
· Abanderats de Sansepolcro, sortida pl. de la Catedral
· Embolica que fa amor, pati del convent de la Puríssima. Preu 3 €

Navegació per la façana fluvial i el bosc de Ribera amb el llagut Lo Sirgador, 
embarcador del Mercat. (consulteu horaris en aquest programa, a l’apartat Al 
Voltant de la Festa)

11.00 h

11.30 h

12.00 h

12.30 h
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· Missa d’Època, amb el Cor Flúmine, catedral de Sta. Maria.
· Abanderats de la Festa del Renaixement, pl. dels Dolors
· El Quixot també va ser xiquet. Campament de la Commèdia, Preu 3 €, 
  (2 € fins 6 anys)
· Tanarucks, sortida pl. Sant Jaume
· Ball de Cavallets amb gaiters, sortida de pl. St. Joan
· Héroes del Revellín, Mercat d’Època
· Saboï, pl. de l’Ajuntament
· Quimeres Mercat del Vall i pl. de l’Ajuntament

· Abanderats de la Festa del Renaixement, pl. de la Cinta

Ambients del XVI.

· Els Reials Col·legis, la joia del Renaixement
· Exposició ‘La Festa del Renaixement, retalls d’un quart de segle’ Els Reials Col·legis
· Exposició permanent del Centre d’Interpretació de la Festa del  
  Renaixement, c. St. Domènec
· La impremta de Gutenberg, pl. dels Dolors
· Mostra d’instruments de tortura, pl. dels Dolors

Jugar al XVI 
· La Fragua: jocs i atraccions infantils, pl. dels Dolors i pl. de la Immaculada
· Equitor: passeig amb cavallets, pl. de l’Escorxador

Exposició Sancta Maria Dertosae, catedral de Sta. Maria

Navegació per la façana fluvial i el bosc de Ribera amb el llagut Lo Sirgador, 
embarcador del Mercat. (consulteu horaris en aquest programa, a l’apartat Al 
Voltant de la Festa)

12.30 h

13.15 h

17.00 a 
23.00 h

17.00 a 
19.00 h

17.00 h
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17..00 a 
00.00 h

17.30 h

18.00 h

Mercats, artesania i falconeria
· Mercat d’Època, carrers Ciutat, Croera, Sta. Anna, pl. de St. Jaume, 
  Antoni Casanova, pl. de la Immaculada, Major, fins travessia del Mur. 
· Mercat del Vall,, carrers del Vall, pl. dels Dolors, Nou del Vall i del Replà 
  fins pl. de St. Joan
· Les oques del castell, Clos del riu
· Camells, dromedaris i burrets, Clos del riu
· Falconeria i vols d’exhibició, pl. de la Catedral

La vida quotidiana
· Campament de les Quincalles, Carrer Sant Felip Neri
· Campament de les Cavalleries, pl. de l’Escorxador
· Campament del Pou, pl. Mossèn Sol
· Campament dels Girigalls, pl. Mossèn Sol
· Campament del Terç, pl. Sant Joan
· Campament dels Abanderats, Clos del riu
· Campament de la Commedia, Clos del riu
· Campament dels hòmens d’armes, Clos del riu

· La Suterranya, pl. de la Cinta 
· Acibreira, sortida pl. Mossèn Sol
· Gaeloc, sortida pl. dels Dolors
· Ball de Cavallets amb gaiters, sortida de pl. St. Joan
· Les Gàrgoles, sortida de pl. de la Catedral
· Saboï, sortida de pl. Agustí Querol
· Ordo vagorum, pl. Escorxador

· Concert Orgue Renaixentista a càrrec de l’organista Josep Mateu. Sala Arts. Gratuït.
· Abanderats de la Festa del Renaixement, sortida pl. de la Catedral
· Abanderats de Sansepolcro, pl. de la Cinta
· Va de Vent, pl. Sant Jaume
· Combats a ultrança, Campament dels hòmens d’armes, Clos del Riu. Gratuït.
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19.00 h

19.30 h

21.00 h

21.30 h

18.30 h

· Tortosa i el Papa Adriano, Centre d’Interpretació de la Festa del 
  Renaixement, c. St. Domènec, gratuït
· Et Vorago, sortida de pl. Dolors
· Lei Joglars d’Ébre, sortida pl. Ajuntament
· Abanderats d’Arezzo, pl. Mossèn Sol
· Terç del Vescomte de Castellbò, sortida de pl. Sant Joan
· Tanarucks, sortida pl. Agustí Querol
· Héroes del Revellín, sortida Mercat del Vall

Fanfara de la Vegueria, sortida de pl. Immaculada

Seguici de Procuradors: els senyors procuradors es dirigeixen al parc munici-
pal per encapçalar la Gran Desfilada, sortida de pl. de l’Ajuntament

Gran desfilada dels grups participants a la Festa del Renaixement. 
Sortida parc municipal, av. Generalitat, c. Doctor Vilà fins pl. de l’Ajuntament

Cerimònia de Tancament de Portes, la ciutat acomiada el segle XVI. 
Portal del Romeu.

· Fi de Festa a la pl. de l’Absis: amb els Abanderats d’Arezzo, Abanderats 
  de Sansepolcro, Merwenn, Saboï, El Laff, Les Gàrgoles i Bakan
· Ordo Vagorum, pl. Mossèn Sol
· Suterranya, pl. Escorxador
· Quimeres pl. de la Catedral
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22.00 h

22.30 h

23.00 h

23.30 h

00.00 h

· La Taverna d’Enrico, de Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, 
  pl. Menahem Ben Saruq. Preu 11 €
· Cercavila dels gaiters de l’Aguilot, pl. Sant Joan
· Acibreira, pl. dels Dolors
· Et Vorago, pl. Mossèn Sol
· Les Gàrgoles, sortida pl. de la Catedral
· Combats a ultrança, Campament dels hòmens d’armes, Clos del Riu. Gratuït

· Cornalusa, pl. de la Immaculada
· Ordo Vagorum, pl. de Sant Jaume
· Tanarucks, sortida pl. Mossèn Sol

· Merween, pl. Sant Jaume
· Cornalusa, pl. Escorxador
· Gaeloc, Clos del Riu
· Bakan, pl. Mossèn Sol
· Les Gàrgoles, sortida pl. de la Catedral
· Quimeres pl. dels Dolors

Cloenda Fi de Festa amb els Abanderats de la Festa del Renaixement, 
pl.de l’Absis

Tronada Final de la XXV Festa del Renaixement amb la disparada de les 
últimes 25 salves. 
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Les famílies nobles,
  llueixen els seus millors vestits...
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ACTES PROPIS

Cerimònia d’obertura de portes i entrada de les 
banderes de la Ciutat i de la Vegueria a la Tortosa 
del s. XVI
Quan les portes del portal del Romeu s’obren, la ciutat 
entra definitivament al segle XVI i la Festa comença de 
forma imparable.
Dijous 21 de juliol, 21.00 h, Portal del Romeu

Cerimònia de jurament dels procuradors de la Ciutat, 
presidida per la Molt Magnífica Procuradora en Cap, 
na Meritxell Roigé i Pedrola, i pregó de la XXV Festa 
del Renaixement
Rescatat del son dels justos, l’antic jurament dels senyors 
procuradors és recuperat per portar-nos l’esperit d’una 
època. Tot seguit, pregó de la XXV Festa del Renaixe-
ment, a càrrec dels excel·lentíssims Ferran Bel i Accensi, 
Joan Sabaté i Borràs i Marià Curto i Forés, exalcaldes de 
Tortosa en els 25 anys de la Festa del Renaixement.  
Dijous 21 de juliol, 21.15 h, pl. de l’Absis. 

Inauguració del Taulell al Carrer
Els procuradors i els representants dels comerciants 
donen solemnitat a la Festa amb la seua presència. La 
inauguració anirà a càrrec de de la Sra. Maria José 
Fernàndez,Presidenta de l’Associació Empresaris Co-
marques de l’Ebre (AECE) Divendres 22 de juliol, 19.30 h, 
Cambra de Comerç

Acte inaugural i lliurament de l’estendard de la Festa del Renaixement

La ciutat se’ns mostra amb tota l’esplendor en un acte, entre festiu i solemne, 
que compta amb més de 500 participants dels espectacles sorgits de la Festa 
del Renaixement.
Durant l’acte es lliurarà l’Estendard de la Festa del Renaixement al Cor Flumine, 
per la seua implicació en la Festa del Renaixement i en reconeixement a la Can-
tina Cantorum que ha esdevingut un espectacle de referència

Dijous 21 de juliol, 20.00 h, pl. de l’Ajuntament
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ACTES PROPIS
Jurament del arxivers de la ciutat
Els arxivers eren un dels oficis més prestigiosos de la ciutat 
ja que eren qui custodiaven l’arxiu, on s’hi guardaven els 
privilegis, els usos i costums, els sistemes financers, les 
ordenances i acords, etc. Tortosa conserva el protocol del 
jurament dels arxivers, un dels mes antics coneguts. La 
cerimònia es realitza davant de l’Armari-arxiu de la ciutat, 
construït el 1574, vestigi d’aquella època.
Aquest acte compta amb la participació de l’Arxiu Històric 
Comarcal del Baix Ebre.
Divendres 22 de juliol, 20.30 h, Centre d’Interpretació del Re-
naixement, c. St. Domènec. 

Entrega d’estendards a les famílies nobles
Les famílies nobles tenen l’honor de rebre de mans de 
la Mgfca. Sra. Procuradora en Cap els emblemes que 
identifiquen les principals nissagues de la Tortosa del 
segle XVI.
Dissabte, 23 de juliol, 19.30 h. Reials Col·legis

Ball de les famílies nobles en honor del papa Adrià VI

Adrià d’Utrecht, bisbe i cardenal de Tortosa, ha estat 
escollit papa de Roma. Després de rebre la notícia des 
de Logronyo estant, es dirigeix a la capital de la cristian-
dat per ocupar la trona de Sant Pere; abans, però, fa una 
visita per primer cop a la ciutat de la qual ha estat bisbe. 
Les famílies nobles han decidit homenatjar-lo i, amb esta 
finalitat, fa molts dies que assagen en els seus palaus 
pavanes i altres danses, per fer-li el millor homenatge.
Dissabte 23 de juliol, 20.30 h, Absis de la Catedral
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ACTES PROPIS
Seguici de Procuradors

Els i les membres del Govern de la Ciutat, l’actual Consis-
tori, es vesteixen tal com ho feien els magnífics senyors 
procuradors al segle XVI. Acompanyats per formacions 
de cerimònia i escortats pels macers, recorren els carrers 
per contemplar com es desenvolupa la Festa.
Dissabte 23 de juliol, 11.30 h, zones comercials de la ciutat, i, 
diumenge 24 de juliol, 12.00 h i 19.00 h, sortida de la pl. de 
l’Ajuntament.

Missa d’època

El Cor Flumine interpreta durant la missa peces musicals 
dels mestres del segle XVI, que, amb els seus cants 
espirituals, ens retornen a la magnificència i l’esplendor 
religiosa de l’Europa de la Contrareforma.
Diumenge 24 de juliol, 12.30 h, catedral de Santa Maria.

Cerimònia de tancament de portes

La Festa del Renaixement s’acomiada amb este acte en 
què les portes del portal del Romeu es tanquen fins a 
l’any que ve.
Diumenge 24 de juliol, 21.00 h, portal del Romeu

Gran desfilada 

Tota la Festa amb els seus colors i símbols, i els grups que hi participen, s’obre 
pas pels carrers de la ciutat.

Diumenge 24 de juliol, 19.30 h, sortida des del Parc Municipal, av. Generalitat, Dr. 
Vilà i pl. Espanya
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ANIMACIÓ AL CARRER
Abanderats de la Festa del Renaixement 
Colla Jove de Dolçainers de Tortosa (CAT)
Les banderes dels trasts de defensa de la ciutat tornen 
a onejar de mà dels abanderats, qui, amb els seus jocs 
i coreografies, les alcen ben amunt per delectar els visi-
tants i espectadors. Són l’únic grup d’abanderats de tot 
l’Estat, amb la particularitat que combinen les actuacions 
amb música tradicional de dolçaina i tabal. 

Crida del Consell al so dels gaiters
AC 4+1 (CAT)
El llegidor de crides de la Senyoria anuncia, per ordre del 
Consell General, els actes previstos per a cada dia.

Els Gegants i la Cort de Bèsties. Colla Gegantera i 
Cort de Bèsties de la ciutat de Tortosa (CAT)
La festa de Corpus era una de les més importants del 
calendari cristià medieval, i també del modern. D’aquí van 
sorgir els diferents elements que després conformaran el 
bestiari popular. Tortosa en té documentats els elements 
des de ben antic, i s’incorporen a la Festa per conformar 
el seguici de la Festa del Renaixement.

Et Vorago
La Alauda (FR)/ la Bel-elgueuse (FR)
Víctimes de la gana, tres cuiners estiren el carro d’una 
salsitxa gegant, la qual, per la seua fam àvida i voraç, 
han transformat en tirana. La salsitxa, a l’alçada dels 
seus desitjos, ha de ser cuinada per a ells, per satisfer la 
golafreria d’en Gargantua. Els nostres herois no en tindran 
ni unes miques, condemnats com són a ser esclaus dels 
bons desitjos del gegant imaginat per Rabelais. 
Batalles, rebel·lions i astúcies dels petits contra els grans; 
vet ací que comença la comèdia, portada per la seua 
gana, el seu desig i la seua cobejança. “Panxa afamada 
no té orelles, ni raó”. Espectacle de bufons, pallassos i 
acròbates sobre les passions que ens encadenen i ens 
redueixen a esclaus.

Quimeres. Cie. Zoolians (FR)
Els seus grunyits se senten de lluny, a poc a poc es van 
apropant... se sent un murmuri, un llenguatge estrany. 
Unes siluetes comencen a prendre forma. s’endevinen les 
banyes i els pels que cauen sobre les closques. Són les 
Quimeres que es mesclen entre nosaltres.
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ANIMACIÓ AL CARRER
La Confraria dels Pescadors passeja la Cucafera.
Colla Gegantera i Cort de Bèsties de la ciutat de 
Tortosa (CAT)
La Cucafera és l’element més representatiu del bestiari torto-
sí, present en les celebracions des de l’edat mitjana, quan la 
portava la Confraria de Sant Pere dels Pescadors.No hi pot 
faltar quan la ciutat està de festa.

Terç del Vescomte de Castellbò.
Ball de Diables Lucifers (CAT)
Homes forjats en mil batalles, la milícia de Lluís Oliver de 
Boteller ha servit el seu senyor des de la Serra de l’Espa-
dà fins a les bandositats tortosines, sempre disposada a 
seguir-lo fins a les darreres conseqüències.

Abanderats d’Arezzo – Sbandieratori d’Arezzo (IT)
Una de les més antigues squadres d’Itàlia, un clàssic a 
la nostra Festa del Renaixement, i referent en l’art de la 
bandera. Cada any recorren el món amb els seus colorits 
estendards, acrobàcies i elaborades coreografies.

Abanderats de Sansepolcro –
Sbandieratori Sansepolcro (IT)
Per primer cop arriba a la Festa del Renaixement aquest 
importantíssim grup d’abanderats, el més antic d’Itàlia. A 
més dels exercicis codificats als manuals, els abanderats 
s’inspiren en les geometries del fill més il·lustre de San-
sepolcro, Piero della Francesca, amb la particularitat que 
cada abanderat s’ha pintat la seua bandera.
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ANIMACIÓ AL CARRER
Héroes del Revellín – (ES)
Arriba a la Festa aquest grup de recreació històrica, Héroes 
del Revellín, que recrea la guàrdia espanyola “de alabarde-
ros”, “els grocs” com se’ls anomenava vulgarment. 
Estan al servei de sa majestat el nostre Emperador Carles I, 
realitzant tasques d’escorta i protecció d’autoritats.

Les Gàrgoles – Compagnie du Chaland (FR)
Després de descansar un llarg temps, les gàrgoles tornen 
a despertar pels cants i la música de la seua musa i 
deambulen perdudes entre la gent, per tal de riure, provo-
car i xalar amb el públic. 

Les Tanarucks – Cie. Monts Rieurs (FR)
Els Tanarucks, criatures màgiques amb pell de colors, 
porten pau i poesia a la terra dels homes. Reten homenat-
ge a la natura, que marca les estacions...
Música (composicions originals), art corporal (body pain-
ting), danses i malabars.

In Flumen – La Companyia (CAT)
Al fons i al llindar del riu Ebre hi viuen uns éssers mera-
vellosos. Criatures vegetals i animals fantàstics que, al 
voltant del riu, hi tenen el seu modus vivendi. Tots ells ens 
expliquen com viuen i passen el temps. Per mitjà del gest 
i la cançó ens endinsarem en les diferents cultures que 
han passat pel nostre territori, atès que aquests habitants 
del riu sempre han estat aquí.

La familia Spinola– La Companyia  (CAT)
Originaris de Gènova, aquesta família de comerciants es-
tablerts a Tortosa aprofiten el comerç continu des d’Itàlia 
pel riu Ebre per tal de portar tota mena de productes, 
alguns d’ells miraculosos... no us hi podreu resistir, però 
oco que no us emboliquin.
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Tota la ciutat
   s’omple de festa... 
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La música ressona
  per tots els racons... 
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La música ressona
  per tots els racons... 
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MÚSICA I DANSES
Algaravia e música per a dames e donzells sense son
El perímetre de les muralles sempre ha estat zona on l’or-
dre establert es difuminava i és a les Avançades de Sant 
Joan on dura més la gresca durant tota la nit i més enllà 
de la sortida del sol.

Ball de Cavallets.
AC 4+1 (CAT)
Els cavallets lluiten, fan sonar els picarols i ens recorden 
les lluites per la conquesta, a càrrec de Ramon Berenguer 
IV, de Tortosa

Cercavila de gaiters.
AC 4+1 (CAT)
Al segle XVI, una de les preocupacions de les universitats 
i dels senyors era la contractació de ministrils, sonadors 
o tocadors per a les festes i celebracions. Els gaiters 
animen els carrers amb la cercavila i la seua presència 
sempre és motiu d’alegria.

Grisàs de Jërus.
Grallers de Jesús (CAT)
Esbojarrats com pocs, els sonadors i tocadors vinguts del 
poble de Jesús ens porten la seua disbauxa i ganes de 
xalar.

Merwenn (FR)
Els fiords i la frescor del Nord aterra a la Festa del 
Renaixement de la mà d’aquest grup, amb un repertori 
medieval-renaixentista del nord d’Europa. Inspirats per 
la història dels “vikings orientals”, els quatre músics 
van amb colorits vestits suecs i us portaran de viatge a 
Escandinàvia acompanyats pels sons de la veuze (gaita 
bretona), el bouzouki, el dhol, la nyckelharpa i el cant.
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MÚSICA I DANSES
Bakan (ES)
Per primera vegada, arriba a la nostra Festa aquest grup 
que ofereix un espectacle amb música renaixentista, celta i 
medieval, amb percussió, bouzouki, gaita gallega i asturia-
na, i zanfona.

Cornalusa (PT)
Una formació vinguda del regne de Portugal, que es ca-
racteritza per les seues versions enèrgiques i incansables 
dels temes més populars de l’època.

El Laff (ES- MA)
Arriba per primer cop a la Festa aquest grup versàtil, 
capaç d’interpretar i recrear una gran quantitat de Danses 
i Músiques del món àrab, de l’Orient Mitjà i d’al-Àndalus. 
Format per 3 músics i una ballarina que utilitza elements 
diversos com el sabre, i culmina amb la dansa sufi-místi-
ca.

Saboï (FR)
A recer del pas del temps, en una remor que sorgeix de la 
part més profunda del bosc, sona Saboï: una petita tribu 
nòmada, ja perduda en la memòria dels homes. Vestits 
amb pells de bèsties i tocant grans corns de bronze, 
aquests músics recuperen les veus ancestrals de les 
trompes i els tambors.
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MÚSICA I DANSES
Acibreira (ES)
Arribats de Terres Gallegues, aquest grup de gaiters us farà 
xalar i ballar fins a altes hores de la nit. 

Ordo Vagorum
AC. Transmontanus (CAT)
Vagant d’una ciutat a una altra, uns personatges singu-
lars, una mena de trobadors del nord que sovint empren 
el llatí per fer broma, canten a la primavera, a l’amor i 
també fan befa de reis i papes.

Gaeloc (ES)
Aterra per primer cop a la nostra festa Gaeloc, un grup 
musical de Galícia, terra de llegendes on la cultura cèltica 
s’ha preservat al llarg de la història. D’aquí neixen les 
melodies, fruit de la influència de l’arc Atlàntic. Les gaites 
i la percussió són les encarregades de traslladar-nos al 
passat a través de músiques ancestrals. 

La Suterranya
AC. Sons de pas (CAT)

Amb una rigorosa formació composta per instruments 
d’època, són el millor exemple dels grups musicals sor-
gits arran de la Festa del Renaixement.
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MÚSICA I DANSES
Lei Joglars d’Ébre (CAT)
Danses i música amb joglars del terme de Tortosa, que glos-
sen històries cavalleresques, amoroses i burlesques. Trans-
meten amb la seua música l’alegria i les ganes de ballar.

Les Veus del Renaixement.
Orfeó Tortosí (CAT)
Les polifonies de l’època, a càrrec d’aquesta entitat musi-
cal de gran tradició local, en un marc únic com l’església 
de la Puríssima.

Va de Vent (CAT)
Gran formació amb instruments de vent. Els seus arranja-
ments de les peces de l’època són senzillament especta-
culars i amb la seua presència omplen els carrers i places 
per on passen.

Fanfara de la Vegueria 
Lo Golafre(CAT)
Amb solemnitat, la formació de trompetes heràldiques i 
percussió del senyor Veguer obre i anuncia les cerimònies 
i actes més destacats.
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CAMPAMENTS
Campament de les Quincalles
AC Terra d’Aigua (CAT)

El Campament de les Quincalles arriba a 
Tortosa. El podreu trobar seguint la flaire de 
les herbes, les potingues i els ungüents que 
porten, capaços de curar qualsevol mal.
Lloc: carrer Sant Felip Neri

Campament del Pou
AC Taverna del Pou (CAT)
Al costat de Les tavernes, els membres del 
campament troben refugi de l’activitat frenèti-
ca. Lloc: pl. Mossèn Sol

Campament de les Banderes
Colla Jove de Dolçainers de Tortosa 
(CAT)
Els abanderats es reuneixen en el seu cam-
pament per descansar i preparar les següents 
actuacions.
Lloc: Clos del riu (Parc de la Fira)
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CAMPAMENTS
Campament de la Commedia
La Companyia (CAT)
Per primer cop, els còmics del territori s’as-
senten per tal de crear i preparar els seus 
espectacles. I, al mateix lloc, ofereixen per als 
més menuts un espectacle molt divertit.
Lloc: Clos del riu (Parc de la Fira)

Campament del Terç Associació Juvenil 
Ball De Diables Lucifers (CAT)
Els piquers tenen en el campament el seu lloc 
de descans. Allí es relaxen juntament amb les 
seues famílies i la resta de la tropa per poder 
estar frescos per entrar en acció en qualsevol 
moment. Lloc: pl. Sant Joan 

Campament de les Cavalleries
Equitor (CAT)
Senyors, pareu-vos ací a abeurar muntures, a 
reposar el cos i a alleugerir el cansament de 
l’esperit. Lloc: pl. Escorxador
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Campament dels Guirigalls.
AC. Transmontanus (CAT)
Entre la confusió de la gent que parla, crida 
o canta, trobareu un campament on la gent 
arriba buscant menjar i repòs però es troba 
música, danses i molta gresca. Ens agrada 
xalar, el festí etern, la festa contínua i el guiri-
gall incansable. Així és com vivim.
Al campament dels Guirigalls, la música és 
aquell lloc en el que tothom coincideix algun 
cop. Lloc: pl. Mossèn Sol

Campament dels Hòmens d’armes
AC. Lobos Negros (ES)
Els mercenaris han pres un lloc al Clos del Riu 
per tal de descansar de les seues lluites. A 
més, hi faran demostracions del seu art amb 
les armes. Lloc: Clos del riu (Parc de la Fira)

CAMPAMENTS
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AMBIENTS DEL S.XVI
Els Reials Col·legis, la joia del Renaixement
El pati del conjunt renaixentista més important de Cata-
lunya sempre impressiona. No podeu marxar de Tortosa 
sense haver-lo vist.
Lloc: Reials Col·legis

La Festa del Renaixement, retalls d’un quart de segle 
Atesa la funció de garant de la memòria col·lectiva que 
exerceix l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre, i coincidint amb 
la 25a edició de la Festa del Renaixement, es presenta 
aquesta exposició on es mostren, a més dels cartells de 
totes les edicions, una selecció fotogràfica de les dife-
rents fites dels esdeveniments i dels referents episòdics 
més característics de la Festa. Els flaixos de l’exposició 
ens han d’ajudar a recordar l’origen i evolució d’aquesta 
immersió històrica que fem cada any a Tortosa i que ens 
trasllada al segle XVI. 
Horaris: de 9.00 a 14.00 h
Horari Festa del Renaixement: d’11.00 a 14.00 h i de 17.00 
a 00.00 h (excepte en horari d’espectacles d’aquest espai) 

Exposició permanent del Centre d’Interpretació de la 
Festa del Renaixement
El segle XVI fou una època apassionant de la història de 
Tortosa. Al Centre d’Interpretació podeu conèixer la Tortosa 
d’aquell període i els elements de l’època, ja que tots junts 
conformen la Festa del Renaixement.
Lloc: Centre d’Interpretació del Renaixement, c. St. Domènec

Exposició ‘Sancta Maria Dertosae’
Catedral de Santa Maria
La col·lecció de la Catedral de Tortosa és plena de tresors 
i obres d’art acumulats al llarg dels segles. Només per 
visitar l’antic refectori i dormitori dels canonges la visita ja 
val la pena, però quan vegeu el cadirat renaixentista del 
cor, us quedareu meravellats.
Lloc: catedral de Santa Maria

La impremta de Gutenberg. La Fragua de Vulcano (ES)
La invenció de la impremta de tipus mòbil per Johan-
nes Gutenberg, l’any 1440, significà una revolució en el 
coneixement i la seua difusió, que deixava de ser d’accés 
exclusiu d’una elit cultural. Podreu veure com funcionaven 
les impremtes primitives que generaren aquest salt fona-
mental en la història de la humanitat. Lloc: plaça dels Dolors
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AMBIENTS DEL S.XVI
Falconeria i vols d’exhibició
La Fragua de Vulcano (ES)
La falconeria és una antiga art cinegètica pròpia de 
prínceps i senyors. El Consell ha instal·lat una imponent 
exposició d’aus rapinyaires. 
Lloc: pl. de la Catedral

Jocs i atraccions infantils.La Fragua de Vulcano (ES)
Atraccions per als més menuts
Lloc: pl. dels Dolors, pl. Immaculada

Passejos amb burrets, camells i dromedaris
La Fragua de Vulcano (ES)
A la vora de la Riba descansen els animals. Vine a 
conèixer-los i fes un bon passeig  Lloc: Clos del riu

Passeig amb cavallets. Equitor (CAT)
Les millors muntures del Campament de les Cavalleries, a la 
vostra disposició per sentir-vos talment com a cavallers a la 
recerca d’aventures. Lloc: pl. Escorxador



70

AMBIENTS DEL S.XVI
Les oques del Castell. La Fragua de Vulcano (ES)
Les oques sempre han estat molt bones guardianes i per 
aquesta raó l’alcaid del Castell s’ha proveït de més de 
100 oques per a fer la faena que els seus homes no fan. 
Però tenen el seu lloc d’assentament a la vora del riu per 
tal de poder tenir ombra i refrescar-se
Lloc: Clos del riu

Lo Taulell al Carrer. Tortosa +
Recuperant l’esperit dels antics comerços del segle XVI, 
els comerciants treuen els taulells pel centre comercial. 
Lloc: carrers del centre comercial i nucli antic

Mercat del Vall. La Fragua de Vulcano (ES)
A la plaça dels Dolors s’han reunit mercaders i artesans 
vinguts de tots els racons de la Corona.
Recorregut: carrer del Vall, pl. dels Dolors, Nou del Vall i del 
Replà fins a pl. St. Joan
Mercat d’Època. La Fragua de Vulcano (ES)
Al peu de les muralles de la Suda, veniu, mireu, remeneu, 
trieu i compreu els productes, des dels més quotidians als 
més exòtics. Recorregut: carrers Ciutat, Croera, Sta. Anna, 
pl. St. Jaume, Antoni Casanova, pl. Immaculada, Major fins 
a travessia del Mur
Mostra d’instruments de tortura.La Fragua de V. (ES)
La Inquisició podia torturar els seus reus per aconseguir 
les confessions que buscaven. Els seus mètodes eren 
implacables i els mitjans per aconseguir-ho, variats i, fins 
i tot, imaginatius. Una mostra que us apropa als instru-
ments per aconseguir aquestes doloroses declaracions.
Lloc: pl. Dolors
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MENGEU DE FESTA
El Renaixement representa un salt en els costums culinaris, tant en allò 
que es menja, en la manera com es fa aquest menjar i, fins i tot, en com 
es menja. A Catalunya a causa de la seua relació més estreta amb els 
regnes d’Itàlia, aquestes innovacions són assimilades abans que als 
regnes veïns de la Península.
Aquest tret diferencial es reflecteix en l’edició de diferents receptaris que 
durant anys seran llibre de referència, com el Llibre del Coch (1525) del 
Mestre Robert, i que ara serveix de font per als restauradors de Platigot a 
l’hora de preparar el Mengeu de Festa. 
Pastissers i forners també se sumen a la Festa, recobrant la pastisseria 
més tradicional, com les garrofetes del Papa i els pastissets i altres llepolies 
elaborades segons el mode de fa cinc-cents anys, que solament es poden 
degustar els dies de la Festa. 
Durant els dies de la Festa del Renaixement recuperareu un món de sabors i 
olors ja desaparegudes. El Mengeu de Festa és una oportunitat per conèixer 
la cuina catalana més antiga i comprovar com ha evolucionat fins a dia 
d’avui. 

LIZARRAN
Teodor Gonzàlez, 26 

Tel. 977 445 337

Entrants a compartir
Bona letuga ab vinagreta de mel, codonyat, formatge 
fresch e ffruyts sechs Resoles de corral e de gambes 

ab bolets
Coca de baldana ab ceba dolça

Bons embotits de carns ibèriques e bons formatges
Segon plat (a escollir-ne un:)

Abadejo ab crosta de ays e oli e bons espinachs ca-
polats Bon janet de vedella (melós) a la Sarraïna

Torrada ab llonganissa, baldana, bones carns adoba-
des e ay e oli

Els dolços (a escollir-ne un:)
Coc borratxo e pastisset

Menjar blanch
Flam de brossat

Vi de la nostra terra e aygua
 Cafès o infusions
Preu menú: 24 €
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RESTAURANT PAIOLET
Rambla Felip Pedrell 56, 

Tel 977 446 653

LES BONES PITANCES DEL PALLOL

Bon escabetx ab llagostins e carxofes
Panadetes de carabassó a la morisca

Pitança d’arròs en suc ab galeres e crancs (mín. 2 pers.)
O

Arròs en cassola ab conill e cargols (mín. 2 pers.)
O

Galta de porc ab albergínies espesses
O

Bon abadejo ab mel e ffruytes seques

Panada de pomada e ffruytes del Bosch

Vi de vernaça
La dita pitança val 30 diners, ay també enclou impost de consums

LA TORRETA DE REMOLINS
C. David Ferrando, 4 Tel. 977 441 893 

Amanida de Meló, Pernil de Ral d’Avinyò, 

Nous, Formatge Curat e Reducció de Mistela

Taula de Carns Embotides e Adobades 

Pastisset de Baldana Tortosina

Coca de l’Emperador

Crema de Carxofa i Gambes Saltades a l’Allet

Bon Bacallà Gratinat amb Allioli de Mel sobre saltat d’Espinacs i Mongetes

Espatlla de Conill Escabetxada amb Vinagre Fòrum Chardonnay

Melós cuit al xup xup al Perfum de Tòfona 

Els Dolços Del Renaixement de

les Tres Cultures ab Bon Digestiu

Aigua i Vi Reforjat D.O. Terra Alta

Preu Per Persona IVA inclòs 35 €
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RUTA DE LA SABOGA
La saboga era un peix molt apreciat a la Tortosa del segle XVI, fins al 
punt que va esdevenir un obsequi per als visitants il·lustres. 
El mateix Despuig l’elogia en la seva obra Los Col·loquis de la insigne 
ciutat de Tortosa. 

Amb aquest rerefons gastronòmic, es configura un circuit d’evocadores 
tavernes que recreen l’ambient d’aquests establiments al segle XVI, agru-
pades amb el nom de la Ruta de la Saboga. Algunes s’han convertit en un 
referent i un punt de trobada dins de la Festa, on sempre trobareu animació, 
gresca i bon ambient.

A la Ruta de la Saboga participen les tavernes següents: 
 
 Taverna Pont de Pedra       
 Taverna de les Cavallerisses
 Taverna Pou de la Figuereta
 Taverna dels Peregrins
 Taverna del Judeu 
 Taverna del Trast
 Taverna del Terç
 Taverna del Romer 
 Barra del Renaixement 

Segueix el peix       al plànol 
de la Festa i les trobaràs totes. 
Cada una té algun element que 
la diferencia de la resta. 
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AL  VOLTANT DE LA FESTA...
    Visita al convent de Santa Clara
Del dijous 21 al diumenge 24 de juliol, 
d’11 a 13 h i de 18 a 21 h.
Santa Clara és el convent més antic 
de Tortosa, amb un claustre del s. XIII. 
S’hi pot comprar les pastes i els dolços 
elaborats per les monges.

    Horaris Lo Sirgador
Dijous 21 de juliol
19.45h - Creuer 90’ a la posta de sol amb 
cava i pastisset. Façana fluvial i Illes de 
la Xiquina i dels Bous.

Divendres 22 de juliol
10.30h - Sortida especial per a xiquets, 
amb el pirata Coc Ràpid. 60’ **
12.00h i 18:30h - Creuer guiat 60’ façana 
fluvial i Illa de la Xiquina.
20.00h - Creuer 90’ a la posta de sol amb 
cava i pastisset. Façana fluvial i Illes de 
la Xiquina i dels Bous.

Dissabte 23 de juliol
10.30h - Sortida especial per a xiquets, 
amb el pirata Coc Ràpid. 60’ **
12.15h - Creuer del Vermut 90’. Façana 
fluvial i Illes de la Xiquina i dels Bous. 
Inclou begudes i pica-pica.
18.15h - Creuer guiat 60’ façana fluvial i 
Illa de la Xiquina.
20.00h - Creuer 90’ a la posta de sol amb 
cava i pastisset. Façana fluvial i Illes de 
la Xiquina i dels Bous.

Diumenge 24 de juliol
12.30h - Creuer del Vermut 90’. Façana 
fluvial i Illes de la Xiquina i dels Bous. 
Inclou begudes i pica-pica.
17.00h i 18.15h - Creuer guiat 60’ façana 
fluvial i Illa de la Xiquina.
20.00h - Especial amb música en direc-
te. Creuer 90’ amb Pili Cugat i Carlos 
Lupprian. Poesia picant del Renaixement 
musicalitzada: ‘Les pícares cançons de 
la minyona’.

Preus
** Sortides especials per a xiquets: adult 
11 € - xiquets fins a 12 anys: 7 €

Sortides 60’: adults 12,50 € - xiquets fins 
a 12 anys: 7 € - xiquets fins a 4 anys: 3 €

Sortides 90’: adults 17,50 € - xiquets fins 
a 12 anys: 8 € - xiquets fins a 4 anys: 5 €

Horaris subjectes a variacions segons 
la demanda. Important reserva prèvia. 

Aforament limitat. 
Informació i reserves a 652 39 82 88 – 
616 90 57 48 
https://losirgador.com/horaris

     Conficon, visites guiades

Dijous 21 de juliol. 
18.00 h – Visita al refugi antiaeri núm. 4 
(3 €).

Divendres 22 de juliol. 
11.00 h – Visita al refugi antiaeri núm. 4 
(3 €). 
18.00 h – Visita al refugi antiaeri núm. 4 i 
als espais de la Guerra Civil (10 €). 
20.45 h – Visita al refugi antiaeri núm. 4 
(3 €).

Dissabte 23 de juliol. 
11.00 h – Visita guiada Tortosa a Peu
 (15 € inclosa entrada Catedral). 
17.00 h – Visita caracteritzada La Tortosa 
templera (13 €). 
18.00 h – Visita al refugi antiaeri núm. 4 i 
als espais de la Guerra Civil (10 €). 
20.15 h – Visita al refugi antiaeri núm. 4 
(3 €).

Diumenge 24 de juliol. 
10.00h i 11.00h Visita al refugi antiaeri 
núm. 4 (3 €). 
11.00 h – Visita guiada La Tortosa Re-
naixentista (12 € inclosa entrada Cate-
dral i Reials Col·legis) 
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AL  VOLTANT DE LA FESTA...AL  VOLTANT DE LA FESTA...
11.30 h – Ruta guiada i caracteritzada 
Histories i llegendes Tortosines (12 €) 
18.00 h – Visita al refugi antiaeri núm. 4 i 
als espais de la Guerra Civil (10 €). 
20.15 h – Visita al refugi antiaeri núm. 4 
(3 €).
Imprescindible reserva prèvia: 
670 795 216 
tortosa@conficon-turisme.com
www.conficon-turisme.com
Terra Enllà
Visita al refugi antiaeri de Tortosa i visita 
opcional al monument franquista de la 
batalla de l’Ebre. 
21 de juliol: 19.00 h. 22 de juliol: 11.30 h i 
19.00 h. 24 de juliol: 17.00 h.

Preus refugi: 
A partir dels 14 anys, 3,00 € 
Xiquets entre 12 i 13 anys, 2 €. 
Refugi i monument: 5 €.

La Tortosa de la Guerra Civil 
(visita Catedral i els dos refugis antiae-
ris). 
23 de juliol: 
17.30 h. Durada: 3h 15m aproximada-
ment. 
Preus adults: 15,00 € (entrades incloses 
a la Catedral de Santa Maria).
Xiquets entre 12 i 17 anys: 10 €. 
Menors de 12 anys: gratuït.

       Irene López
Visita teatralitzada pels espais del conte 
‘Una aventura al Castell de la Suda de 
Tortosa’. 
Divendres 22 de juliol, 11 h. 
Lloc: Castell de la Suda. 
Espectacle amb aforament limitat. 
Preu entrada: 3 €.

Presentació per als nens i nenes del 
conte ‘Els Secrets de les Hortes de 
Pimpí’, d’Irene López i Favà, amb 
il·lustracions de Meritxell Algueró i amb 
convidats especials. Dissabte 
23 de juliol, 12 h. 
Lloc: Parador Nacional de Turisme del 
Castell de la Suda. 
Gratuït

      Club Natació Tortosa
Dissabte 23, 15.30h - 18:30h 
XX Baixada del Renaixement, 
nedant pel riu Ebre de Xerta a 
Tortosa.
Inscripcions: 
https://inscripcions.cat/inscripcions/ben-
vinguda

     Exposició
‘Per bruixa i metzinera. 

La cacera de bruixes a Catalunya’ 
Palau Oliver de Boteller

Horari: 
dies laborals, de 9 a 14 h. 
Dissabtes i festius, d’11 a 13 h i de 
18 a 20 h. 
Tardes de la Festa del Renaixement 
(21, 22, 23, 24), de 18 a 24 h. 
Entrada lliure. 
C. Jaume Ferran, 4. Tortosa.

     La busca de Tortosa
Ara oiats! El segle XVI i la Busca de Tor-
tosa arriben de nou al carrer Ample de 
la insigne ciutat de Tortosa! 

Visiteu els ambients de la Casa dels 
notaris Gil de Frederich i xaleu amb les 
arts màgiques del famós mag Dalmau 
«lo Tortosí» acabat de les corts europees 
per celebrar la 25a Festa del Renaixe-
ment. No us ho perdeu! 

Dijous 21, divendres 22 i dissabte 23 de 
juliol. C. Gil de Frederich, 2.

     Visitur
Visites guiades XXV Festa Renaixement: 
divendres 22, dissabte 23 i diumenge 24.

11 h. La Ruta del Renaixement.

19 h. Corrupció i Poder del Renaixement.
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RECOMANACIONS

• Vestiu-vos d’època i participeu en tots 
els actes. 

• La Festa del Renaixement fa un salt 
endavant en sostenibilitat, oferint a les 
tavernes i altres punts de distribució 
gots reutilitzables de clofolla d’arròs. 
La iniciativa té com a objectiu principal 
contribuir a la reducció dels residus i 
afavorir la cultura de la reutilització.

• Per a evitar aglomeracions, quan ac-
cediu al nucli antic utilitzeu el transport 
públic o bé els aparcaments habilitats 
al recinte firal, al passeig de les Bicicle-
tes i al passeig de Ribera, i accediu als 
espais de la Festa a peu. 

• El nucli antic disposa de l’aparcament 
soterrat del c. Montcada, des del  qual 
podreu accedir de manera còmoda al 
nucli antic i als espais d’actuació.

• Per a arribar a les Avançades de Sant 
Joan heu d’accedir a peu pel carrer de 
Sant Domènec i carrer Costa del Cas-
tell, o bé per Remolins, per la plaça de 
la Immaculada i carrer de la Suda. Les 
persones amb mobilitat reduïda poden 
accedir-hi amb vehicle per Sant Josep 
de la Muntanya. 

• Pel fet d’assistir als actes de la Fes-
ta del Renaixement doneu el vostre 
consentiment perquè les imatges en les 
quals sortiu siguin publicades al web 
de l’Ajuntament, el programa de Festes 
o altres mitjans gràfics que així ho ha-
gin pactat amb l’Ajuntament de Tortosa.

• Algunes de les activitats dutes a terme 
per tercers en el marc de la Festa 
del Renaixement i incloses en aquest 
programa poden ser subjectes a pa-
gament, l’import del qual es donarà a 
conèixer en el mateix lloc de realització.

• L’organització es reserva el dret de 
modificar la programació, els espais, 

els itineraris i els recorreguts i anul·lar  
o afegir actes, sense  avís previ, per 
causes justificades. 

• La festa és un lloc de trobada, de 
compartir i d’alegria, per això, qualsevol 
acte o conducta que suposa una intro-
missió en l’àmbit personal d’una altra 
persona és del tot intolerable.

• Volem gaudir d’aquesta festa i de l’es-
pai públic des de la llibertat i la igualtat 
i per tal de que les persones es puguin 
sentir còmodes i tractades amb respec-
te. L’Ajuntament de Tortosa disposarà 
d’un Punt Lila amb professionals que 
podran acompanyar i informar qual-
sevol persona que es vegi  assetjada 
per actituds masclistes o que suposin 
violència sexual de qualsevol tipus.

• Ajudeu-nos sent agents actius denun-
ciant aquests comportaments, perquè, 
entre tots, puguem fer unes festes lliu-
res de violència sexual i discriminació.
Només Sí és Sí.

Descobriu Tortosa a 

www.tortosaturisme.cat

Tota la info a 

www.festadelrenaixement.cat

      Segueix-nos per instagram a 

@festadelrenaixement.






