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Fotos: el Mercat Medieval de Vic
reprodueix de manera fidel un
mercat del segle XV
Hi participen uns 80 figurants, entre els que hi ha el regidor Josep Rafús.
Galeria de fotos del Mercadal V.O.
(http://www.naciodigital.cat/osona/mercat/medieval/galeria/34/pagina1/mercat/medieval/2010/mer
cadal) (AdriÃ Costa)

La gran novetat d'enguany és la reproducció fidel d'un mercat vigatà del segle XV. Foto: Adrià Costa

En aquesta edició, el Mercat Medieval de Vic ofereix com a principal novetat el Mercadal V.O.,
impulsat pel Pla de Barris Centre Històric i La Calla. Aquest és un nou espai que reprodueix
fidelment un mercat vigatà del segle XV. La majoria dels 80 figurants que hi participaran són
voluntaris que han realitat classes d'interpretació i tallers pràctics per emular el comportament i les
habilitats dels personatges que representen.
La vestimenta, els productes, la tipologia i distribució de les parades, la cuina i els personatges
obeeixen a paràmetres estrictament històrics. El regidor del Pla de Barris, Josep Rafús, que també
participa com a figurant, ha explicat que durant l'últim any ?s'ha fet un extens treball de
documentació? que ha permès obtenir un projecte ?acurat? per fer un mercat ?fidedigne?.
El Mercadal V.O. acull 11 parades amb 11 productes diferents. Alguns dels elements que es
podran veure al Mercadal V.O. (versió original) han estat elaborats als tallers medievals que s'han
organitzat dins el marc del Pla de Barris de la ciutat.

-------------------------------------Galeries de fotos, 2010:
- Mercadal V.O.
(http://www.naciodigital.cat/osona/mercat/medieval/galeria/34/pagina1/mercat/medieval/2010/mer
cadal)
- Passeig inaugural
(http://www.naciodigital.cat/osona/mercat/medieval/galeria/33/mercat/medieval/2010/passeig/inau
gural)
Galeries de fotos, 2009:
- Passeig inaugural (http://www.naciodigital.cat/galeria/206/mercat/medieval/vic/passeig/inaugural)
- Matí de dissabte (http://www.naciodigital.cat/galeria/207/mercat/medieval/vic/mati/dissabte)
- Tarda de dissabte
(http://www.osona.com/mercat/medieval/galeria/19/pagina1/mercat/medieval/2009/tarda/dissabte)
- Artesans i brocanters a la plaça Major
(http://www.osona.com/galeria/1309/pagina1/mercat/medieval/vic/artesans/brocanters/placa/major
)
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- Medieval a 8 potes
(http://www.osona.com/galeria/1316/pagina1/mercat/medieval/vic/espectacle/medieval/potes)
- Dansa del ventre
(http://www.osona.com/mercat/medieval/galeria/23/mercat/medieval/2009/dansa/ventre)
- Torneig d'Herois
(http://www.naciodigital.cat/galeria/210/pagina1/mercat/medieval/vic/torneig/herois)
- Ambient del diumenge (http://www.osona.com/galeria/1317/mercat/medieval/vic/ambient/diumenge) Torneig de la Cia.
Excalibur (http://www.naciodigital.cat/galeria/211/mercat/medieval/vic/torneig/cavalls/cia/excalibur)
- Campament de soldats i almogàvers
(http://www.osona.com/galeria/1319/pagina1/mercat/medieval/vic/campament/soldats/almogavers
)
- Ambient del dilluns
(http://www.osona.com/galeria/1320/pagina1/mercat/medieval/vic/ambient/dilluns)
- Faquir Testa (http://www.naciodigital.cat/galeria/212/mercat/medieval/vic/faquir/testa)
- Espectacle cloenda
(http://www.osona.com/galeria/1323/mercat/medieval/vic/espectacle/cloenda/phyros/cia/excalibur)

El regidor Josep Rafús és un dels 80 figurants que reprodueixen l'ambient d'un mercat vigatà del segle XV.
(http://www.naciodigital.cat/osona/mercat/medieval/galeria/34/mercat/medieval/2010/mercadal)
Foto:
Adrià Costa
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