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A Tordera
hivha un ...
veritable
túnel del
tempsque ens
transporta
a l'epoca
medieval
¿Qui no ha pensat mai
a, si existís la possibilitat,
traslladar-se a través del
temps fins a l'Edat
Mitjana? Una trentena
d'actors i especialistes i
una escenografia molt
acurada permet als
visitants que s'arriben
fins al Castell d,e
Valltordera reviure
moments de !'E'poca
medievaf Él castell pot
rebre un miler
'
d'espectadors, que,
menjant amb les mans i
llepant-se els dits,:
partici pen en un torneig
entre cavallers que es "
disputen l'amorde la
princesa, La lluita:;'a
cavall i a peu" es. torna

r..'

més dura quan rapten la '
princesa i els cavallers,
anim'atspel públic,
surten a rescatar-la. Una
alternativa turística a la
la platja i els toros.
pAGINESCENTRAL
S

El túnel del telllps és
al castell de
]ordi Buch
TDRDERA

ordera, la vila més al
nord del Maresme, a cavall entre aquesta comarca i la Selva, amb la
població de Blanes a tocar. Són viles agermanades per la proximitat i
per les reminiscencies arquitectoniques de
!'epoca deis cavallers, com el castell de
Blanes, que custodia les planes i conreus
de la vall de la Tordera. Ambdues viles,
pero, són ben diferents. La primera, amb
vocació de·fer-hi mercat, el mercat de Tordera prou conegut, i, l'altra, avesada al
turisme d'estiu.
El castell -espectacle Comte de Valltordera- és una més de les moltes atraccions
que es troben a les nos tres costes, prop deis
grans nuclis turistics. N'és una oferta diferent, una alternativa al gran ventall

T

Viure uns
minuts a
l'epoca
medieval no
es una
utopia
r

d'excursions i itineraris que s'ofereixen al
turista. A aquest espectacle, pero, no hi
assisteixen solament turistes. Hi ve gent
d'arreu de la nostra geografía i de tots els
ámbits socials i culturals: agrupacions de
la tercera edat, convencions, turistes de
creuer que fan escala a Barcelona i grups
de tota mena que els encarreguen quelcom
d'especial, gairebé fet a mida.
El castell, que va obrir les portes per
primera vegada fa 11 anys, és d'estructura
moderna i de vores arquitectoniques
seguint fidels patrons de !'epoca.
Exuberant en detalls de delicada bellesa i
tot ell folrat de vegetació i enfiladisses que
entapissen els murs d'un verd generós. Al
seu voltant, el fossat d'aigua, estendards i
dos cavallers flanquejant la porta
principal de l'entrada. A les vuit del vespre
comencen a arribar-hi els primers clients.
En total hi treballen una trentena de
persones entre actors, músics i cambrers i
té una cabuda per a uns 1000 comensals
que hi mengen al més pur estil de l'Edat
Mitjana. Res de coberts ni miraments. És
cosa de menjar i llepar-se els dits tal com
resen els cánons de !'epoca. A les 9 del
vespre comen~a l'espectacle i serveixen
l'ápat a base de sopa de verdures, picantó,
conegut també com gratapells, costelles i
patates al forn adobad es amb especies,
gelat de maduixa per postres i aigua, vi i
cava per refrescar-hi la gola.
Sopar i espectacle s'acaben a dos quarts
d'onze. Durant hora i mitja cavalquen per
I'arena del fossat de l'escenari cavallers
croats i templers sortits deis més espessos

Valltordera
bromalls de la llegenda. L'escenari és
rectangular, d'uns 60 per lS metres, volt<
per llargues taules repartides en quatre
zones ben diferenciades: groga, vermella
verda i blava. Per cada una d'elles lluita u
cavaller defensant els seus colors.
BENVINGUDA POLIGLOTA

Els Comtes de Valltordera donen la
benvinguda als comensals en tots els
idiomes deis presents, des de rus a rxec,
danes o polones. Són els turistes que mé~
es veuen aquest any. Després de les
primeres salutacions, sempre obligades,
comen~a el torneig. Cavallers i escuders
salten a I'arena per lluitar i guanyar el
favor deis comtes. Cursa de llancers, tir di
diana amb javelina, enfrontaments cos a
cos d'espasa i destral i eljoc de la princesa
cursa en que els cavallers han d'aconsegui:
agafar totes les anelles que puguin
enfilant-Ies amb la llan~a. El frec a frec é~
duro Són moviments estudiats,
cuidadosament estudiats, pero no
desproveits de for~a i dramatisme. De fet.
no hi manquen petits incidents i
peri pecies
••..••..
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Eqüesrre de Viena. La qualiat és fonamental.
Com també és fonamental el tipus de
marqueting que fem nosalrres. Per 4.300
pessetes el Client té dos espectades, dos al
preu d'un. De fet, la gent en surt contenta,
i aquesta és la principal manera que tenirn
de promocionar-nos. El boca a boca ens
funciona molt bé."
A banda del boca a boca, per promocionar
l'espectade sovint han de visitar tota mena
d'associacions, enrre .les quals hi ha les de la
tercera edat, que últirnament s'han posat de
moda, amb les quals primer contacten per
carta, després per telHon i finalment
entrevistant-s'hi personalment. És una
propaganda agressiva que els porta a ser
pesents en infinitat de congressos i tires del
pals i d'Europa. Com a anecdota, podem dir
que fins i tot el director s'ha vestit de
cavaller a alguna fira europea per tal de
cridar l'atenció de les agencies i els tour
operators. No hi ha dubte que, en qúestió de
propaganda, tot s'hi val.
"El més important és tenir iniciativa i
ganes de'fer les coses -ens comenta el
senyor Castro-o L'any vinent prepararem
una renovació bastant important de tots els
números de l'espectade i tenim iHusió de
fer, en un annex del castel!, de cara als
mesos d'estiu, demostracions de doma de
cavalls per tal de cridar l'atenció deis nens
que vénen amb els seus pares. No podem
oblidar que moltes vegades els pares vénen
perque els nens els ho demanen. EIs nens
són els clients més agra'its. Veure'ls gaudir i
amb aquells ulls com dues taronges, perque
• •
trencades. Un petit pas en fals i es
pot córrer un seriós perill. Possiblement són
aquests detalls els que tan semblar reals les
escenificacions. Menrrestant, els comensals,
mentre es cruspeixen una cuixa i es llepen
els dits, animen el seu cavaller. EIs uns el
victoregen; els altres l'esbronquen en veure'l
caure del cavall. I el torneig continua fins
que només queda un cavaller. Ell s'emporta
els honors i l'admiració deis comtes.
Per arrodonir l'espectade, s'hi escenifica el
rapte d'una donzella en que bruixots que
vomiten foc i cavallers escortats pels seus
escuders lluitaran a mort per salvar-la de la
foguera. Al final, com en eIs contes, tot acaba
bé i els participants, actors i exrres
s'acomiaden fent una destilada on es
desplega una gran senyera, gran com tot
l'escenari, i on es pot sentir aquesta
salutació en diversos idiomes; "Gracies per la
seva visita."
En acabar l'espectade, els convidats es
rraslladen a una sala annexa i participen en
el ball amenitzat per I'orquestra del castel!.
És l'hora de prendre l'últirna copa i de
gaudir, com a punt final de l'espectade, de
mitja hora d'una demostració de ball
flamenCoA les dotze en punt de la nit es
dóna per acabat l'espectade.
"Intentem donar qualitat -ens comenta
el senyor José Lorenzo Casrro, director del
Castell Comtes de Valltordoera-. Si fos per
mi faria un espectade a I'estil de l'Escola

viuen aquel! moment com si fos una
realitat, és molt gratificant."
Ara, amb la invasió del turisme de l'Est
europeu, es troben amb una gent que sovint
es queda també bocabadada amb el que
veuen. Són anys d'a'illament, de no coneixer
món, i ara, que el tenen a l'abast, el
gaudeixen amb la mateixa iHusió que els
més menuts que van a veure aquest tipus
d'espectades.
Com tots els negocis que neixen i viuen a
l'ombra del turisme d'estiu de les nostres
platges, aquest no és una excepció i té la seva
temporada, quatre o cinc mesos d'estiu que
solen ser generosos de clientela. La resta de
l'any obren en dies concertats amb les
agencies.
L'espectade, únic en aquest genere per
aquests ravals de la nostra geografia, segueix
uns pararnetres fidels de qualiat i bon gusto
Els faria iHusió, pero, adequar-Io aIs costums
i les tradicions medievals de Catalunya, rica
en historia i llegendes facilment
escenificables. És un repte, i es tractaria de

Els actors
escenifiquen
davant d'un miler
de turistes el rapte
d 'una donzeIIa
i la IIuita deIs
cavaIIers
per salvar-la
posar elllistó molt alt per contribuir
d'alguna manera a fomentar el turisme de
qualiat. Si es vol tenir visió de futur no es
pot caure en el topic de fomentar el país de
la pandereta que, malauradament, durant
tants anys s'ha explotat. El turisme és una
font important de recursos i, com a tal, se
li ha de donar bons serveís i qualitat, tot i
que les despeses per aconseguir-ho
representin un sacrificí per a molts
inversors del sector.
El ventall d'excursions per al turista és
molt ampli, des de l'escapada a Andorra,
Montserrat o Barcelona, fins a coses més
tradicionals com els toros, el flamenc, les
festes de la cervesa o les barbacoes a la llum
de la lluna amb orquestra i melodíes de
bolero rancio El Castell de Valltordera és
una bona alternativa per sortir d'aquests
parametres i fer una cosa díferent. Són unes
hores de reviure la historia, de retrobar-se
amb el nosrre passat i formar part d'aquell
món de llegenda, de roman~os i trobadors
que parlaven de cavallers croats i templers
que lluitaven per causes perdudes,
pardudes de sentit i en el temps.

