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Programa Al-qüra Medieval
“Al-qüra Medieval és un viatge al segle XIII en el qual es representa el moment històric d'encreuament de 
cultures en temps de la reconquesta. Ens trobem l'any 1233, Jaume I avança amb les seues tropes per a 
conquistar València. Després d'ells, famílies cristianes es desplacen a les terres recentment conquistades a la 
recerca de noves oportunitats. No obstant això, en arribar al poblat d’Alcalatén, es troben que el l'Arif Sarraí no 
s'ha rendit encara. Els nous pobladors no tenen més remei que acampar a les portes a l'espera d'una solució.”

Horari del mercat medieval, ludoteca i atraccions per a xiquets (Plaça la Sang):
Divendres: 18h-21h  Dissabte: 10h-22h Diumenge: 10h-19h

Durant tot el cap de setmana hi haurà demostració de tallers d'oficis i música itinerant a càrrec 
del grup “Llàgrimes de ceba”.

Divendres, 12 de novembre.
19.30 Inauguració d'Al-qüra Medieval 2021 per les autoritats locals (Plaça Sant Roc). Participen: 
Tiranta Teatre, On!Dance, l'Alcora Tambor i Nous Pobladors.

“Els representants dels nous pobladors cristians són rebuts per l'Arif Sarraí de l'Alcalatén, qui amb el seu seguici 
de consellers, dones i soldats, dona la benvinguda amb una demostració de les seues ballarines i tambors.”

20.00 Falconeria: exhibició i vol d'ocells rapaços. (Plaça Nova)
20.30 Nit mística en el campament: Música i malabars de foc.
22.30 Degustació de beuratges medievals. Lloc: Haimes de Nous Pobladors
(Plaça Sant Roc i voltants). Consumició solidària: 1€. El recaptat es donarà a una ONG local.

Dissabte, 13 de noviembre
10.00 Obertura del mercat.
11.00 Música als carrers del mercat.
12.00 Primera escaramussa a les portes. Plaça Sant Roc. Participen: l'Alcora Tambor i Nous Pobladors.

“Les banyes anuncien l'arribada d'un xicotet grup d'almogàvers i mercenaris cristians per a enfrontar-se als 
defensors musulmans que guarden les portes.”

12.15 Segona escaramussa a les portes. Plaça la Sang. Participen: l'Alcora Tambor i Nous Pobladors.

“Després de fracassar la primera vegada, els almogàvers intentaran de nou travessar la muralla per una altra 
de les seues portes.”

12.30 Rendició del poblat d'Al-qüra. Representació en Plaça l’Església. Participen: Tiranta Teatre, 
l'Alcora Tambor, On!Dance i Nous Pobladors.

“L’Arif Sarraí i el seu conseller discuteixen si rendir-se o resistir. Un destacament de tropes aragoneses, 
liderades per Ximén d’Urrea, estan en caure i una mala decisió per part del Arif pot condemnar a tot el poble 

musulmà d’Alcalatén.”.

13.30 Falconeria: exhibició i vol d'ocells rapaços. (Plaça Nova)
15.30 Taller infantil per a l'elaboració de pa. (Plaça Sant Roc)
17.30 L'Esgrima en el segle XIII: Exhibició per Sala de Armas Carranza de Madrid. (Plaça Sant Roc)
18.30 Falconeria: exhibició i vols d'ocells rapaços. (Plaça Nova)

PAS DE GREMIS. 
Recorreguts itinerants pels carrers d'Al-qüra, per Nous Pobladors, inici en Plaça Sant Roc.

 “Després de la rendició d’Alcalatén, s'obri una nova etapa de convivència entre cultures. 
 Els nous pobladors cristians s'estableixen i comencen a cultivar les terres, mentre que els antics 

habitants musulmans prossegueixen amb el seu dia a dia.”

 18.00 Caravana de mercaders. Gremis de mercaders, teixidors i forners.
 18.15 Gents dels boscos. Gremis de caçadors, llenyataires i remeiers.
 18.30 Dansarines Àrabs. On!Dance.
 19.00 Els llauradors tornen del camp. Gremis d'agricultors i viticultors.
 19.30 Escarment públic d'un reu. Col·labora l'Alcora Tambor.
 20.00 Desfile de dansaires. Participants del taller de danses medievals.
20.30 Falconeria: exhibició i vols d'ocells rapaços (Plaça Nova).
23.15 Celebració de la victòria. Concert de música segle XIII, grup Mermicolión. (Plaça Sant Roc)

Diumenge, 14 de novembre
10.00 Obertura del mercat.
11.00 Música als carrers del mercat.

ACTIVITATS MEDIEVALS INFANTILS
 11.00 Concentració de les xiquetes i xiquets que vulguen participar en les activitats infantils en 
 l'estàtua de Ximén d’Urrea (passeig Baix la Vila). Els xiquets se separaran en tres grups segons  
 la seua edat. Els dos grups de més edat realitzaran una xicoteta gimcana i aniran acompanyats  
 per l'organització. Els pares que vulguen acompanyar als seus fills podran fer-ho darrere de cada  
 grup. Preguem que els pares/acompanyants també vagen degudament vestits concorde a 
 l'època (segle XIII). Les xiquetes i xiquets, si pot ser, que porten armes per a la batalla 
 (espasa, escut, …).
 11.30 “Assalt al Castell” derrocant la porta (Plaça la Sang) i conquistant els carrers de la   
 fortalesa 
 (Portal de Verdera). A continuació, nomenament de cavallers (Plaça l’Església) i lliurament de  
 medalló commemoratiu.
 
12.30 Dansarines Àrabs. Actuació itinerant pels carrers d'Al-qüra. On!Dance.
13.30 Falconeria: exhibició i vol d'ocells rapaços. (Plaça Nova).
17.00 Lliurament de premis del concurs cuina. Seguidament es farà lliurament de la recaptació 
solidària de la degustació de beuratges a una ONG local.
17.30 Falconeria: exhibició i vol d'ocells rapaços. (Plaça Nova).
18.00 Tancament d'Al-qüra Medieval 2021. Cercavila per colla de dolçainers i tabalaters de l'Alcalatén.


