DIVENDRES, 5 DE NOVEMBRE

D’11 h a 14 h i de 17 h a 20 h

19.30 h

Espai lúdic creat per Ludiespai, per a què els infants juguin amb jocs tradicionals de fusta tal com es jugava a principi del S. XX. Jocs els quals molts d’ells han arribat als nostres
dies i que ara els tornarem a recuperar en la memòria.
Lloc: Espai la Cabina

CENTRE JUJOL

PRESENTACIÓ-INAUGURACIÓ DE LES
Ies JORNADES DE DIVULGACIÓ HISTÒRICA MODERNISTA
“ELS PALLARESOS 1900”

1918

Presentació de les jornades i del programa d’actes del cap de setmana. En aquest
acte, i en primícia, es presentarà també l’espot publicitari que s’ha rodat per donar
a conèixer les jornades.
Lloc: Centre Jujol, Carrer Alt, 23

UN ANY
AGREDOLÇ

JUGANT COM L’ANY 1918

PASSACARRERS
Passejada de personatges vestits d`època pels carrers principals del poble.
11.00 h 1r 17 h 2n

D’11 h a 14.30 h i de 17 h a 20 h
CENTRE JUJOL

Jujol, l’home i el geni
Exposició sobre la vida i obre del genial arquitecte Josep M. Jujol i Gibert (18791849), organitzada per l’Arxiu Jujol dels Pallaresos.
Lloc: Carrer Alt, 23

Records modernistes del Gimnàstic de Tarragona
Petita exposició organitzada per la Penya Nàstic dels Pallaresos sobre records i
trofeus obtinguts a principis del segle XX per la secció de futbol creada l’any 1917.
Lloc: Carrer Alt, 23

Les petjades de Jujol aLS Pallaresos

I JORNADES
DE DIVULGACIÓ
HISTÒRICA
MODERNISTA
DEL CAMP DE
TARRAGONA

Punt de sortida per les visites guiades per conèixer tot el llegat de l’arquitecte al
poble dels Pallaresos. Visita guiada al Centre Jujol, Església Parroquial i Casa
Bofarull.
Lloc sortida: Carrer Alt, 23
De 10.30 h a 20 h

MERCAT MODERNISTA

CASC ANTIC
DEL POBLE DELS
PALLARESOS

PROGRAMA
D’ACTES

Al llarg del recorregut trobarem tota una sèrie de paradetes recreades de l’època on podrem adquirir productes de consum: embotits, formatges, cerveses, herbes naturals...
També tindrem espectacles de carrer per amenitzar-ho.
Lloc: Carrer Nou - Plaça de l’Església

RECREACIÓ DIDÀCTICA DE LA CUINA DE 1918
13.30 h 1a 17.30 h 2a

Regidoria de CULTURA

De 17.30 h a 19.30 h Escenificació de la vida quotidiana de 1918, al carrer Alt, un dels
carrers més pintorescos del poble dels Pallaresos.
Lloc: Carrer Alt
D’11 h a 13.30 h i de 17 h a 19 h Al llarg del dia i en un entorn d’època, els caricaturistes noucentistes Hugo, Napi i Miguel estaran al vostre servei per qui es vulgui
immortalitzar en l’any 1918.
Lloc: Carrer Nou i carrer Major

TALLERS DIDÀCTICS
TALLER DIDÀCTIC DE TRENCADÍS
11.30 h 1r 13.00 h 2n 17.00 h 3r 19.00 h 4t
Amb Trencadís Barcelona tothom qué vulgui podrà participar en aquest enriquidor taller
on, seguint fidelment la tècnica d’en Gaudí, elaborarem amb les nostres mans un autèntic
trencadís, que podrá endur-se cap a casa al finalitzar el taller.
Lloc: Espai l’Era

MERCAT D’ANTIQUARIS

Lloc: Espai l’Era

MERCAT D’ENTITATS
Al llarg del recorregut trobarem tota una sèrie d’estands on diferents ajuntaments i
associacions podran donar a conèixer el seu patrimoni modernista i la difusió que fan
d’ells.
Lloc: Carrer Major

RECREACIÓ DIDÀCTICA DE DUELS D’HONOR A PRINCIPIS DEL SEGLE XX

De 12 h a 13 h Escenificació de la vida quotidiana de 1918 de l’hora de fer “safareig” d’un
grup de dones en els rentadors públics del poble, recentment restaurats.
Lloc: Carrer del Pou

De 10.30 h a 14.30 h i de 17 h a 20 h

De 10.30 h a 14.30 h i de 17 h a 20 h

Amb l’Associació Retrofuturista Nautilus de Barcelona podrem conèixer de molt
a prop la indumentària femenina de les classes altes en el 1900, de l’interior a l’exterior.
Lloc: Casa Bofarull

ELS PALLARESOS REVIU 1918

11.30 h TALLER DIDÀCTIC D’ESCRIPTURA AMB PLOMA
Amb el Grup Duellum tothom qué vulgui, petits o grans, podrà participar en aquest enriquidor taller on coneixerem com era l’escriptura de l’època i amb que s’escrivia.

Al llarg del recorregut trobarem tota una sèrie de paradetes on podrem contemplar
i adquirir objectes històrics de l’època: ceràmica, vitralls, estris... així com alguns
artesans que ens recordaran aquella època.
Lloc: Carrer Major

RECREACIÓ DIDÀCTICA DEL GUARDA-ROBA D’UNA DAMA DE 1918
12.00 h 1a 19.45 h 2a

13.00 h
Amb el Grup Duellum, tothom qué vulgui podrà participar en aquest interessant
taller que, de manera didàctica i participativa, ens explicarà com era un duel a
espasa per defensar l’honor, tan important en aquells moments històrics.
Lloc: Espai l’Era

Lloc: Centre Jujol, Carrer Alt, 23

DISSABTE, 6 DE NOVEMBRE

TALLERS AMB RECREACIÓ DIDÀCTICA

12.30 h TALLER DIDÀCTIC DE VITRALLS
Amb la Dolors Lafuente tothom qué vulgui podrà participar en aquest taller on coneixerem
les tècniques de la realització de vitralls al llarg de la història.
Lloc: Espai l’Era

TALLER DIDÀCTIC INFANTIL DE RAJOLES MODERNISTES
12.00 h 1r 18.00 h 2n
Amb el Grup Km 0 tota la canalla que vulgui podrà participar en aquest taller on dibuixarà
la nostra rajola modernista.
Lloc: Espai l’Era

Amb l’Associació Retrofuturista Nautilus de Barcelona podrem conèixer de molt
a prop curiositats de la cuina de 1900.
Lloc: Casa Bofarull

TALLERS AMB DEGUSTACIÓ DIDÀCTICA
DEGUSTACIÓ DIDÀCTICA DEL VERMUT
12.00 h 1a 13.30 h 2a 17.45h 3a 19.45 h 4a
Amb la Casa Vermouth Padró podrem conèixer la història del vermut. Una beguda que
remunta el seu origen com a tal aperitiu l’any 1838 a Itàlia. Coneixerem una part del seu
secret d’elaboració i farem un petit tast de les varietats més reconegudes de la casa.
Lloc: Casa Bofarull

DEGUSTACIÓ DIDÀCTICA DEL VI DEL CAMP DE TARRAGONA
12.00 h 1a 13.30 h 2a
Amb la Casa Adernats-Cooperativa Vinícola de Nulles podrem conèixer la
història del magnífic celler modernista construït per l’arquitecte Cèsar Martinell (18881973), deixeble de Gaudí, així com degustar alguns dels seus vins que dormen en el seu
interior.
Lloc: Casa Bofarull

MÚSICA EN VIU
D’11 h a 14 h i de 17 h a 20 h Al llarg del dia i en diferents passes, el grup Xarop de
Canya, ens ambientarà els carrers del poble amb la seva música i espectacles, que de
ben segur us encantaran.
17.45 h Podrem veure projeccions de postals i imatges modernistes musicalitzades
pels alumnes de l’escola de música Lautaro dels Pallaresos. Una participació
original dels nostres joves músics del poble.
Lloc: Centre Jujol. Carrer Alt, 23
18.30 h Concert a càrrec del Garbuix Duet que ens oferirà un passeig musical
pel Modernisme català. Música en viu intimista de compositors com Mompou,
Granados, Morera... que contrastarà amb músiques de moda que s’escoltaven en
qualsevol cafè.
Lloc: Pati Casa Bofarull

DIUMENGE, 7 DE NOVEMBRE

LLOCS DELS ACTES

D’11 h a 14 h i de 17 h a 20 h
TV-2236

TV-2236

Jujol, l’home i el geni
Exposició sobre la vida i obre del genial arquitecte Josep M. Jujol i Gibert (18791849), organitzada per l’Arxiu Jujol dels Pallaresos.
Lloc: Carrer Alt, 23

1

3
2

Petita exposició organitzada per la Penya Nàstic dels Pallaresos sobre records i trofeus
obtinguts a principis del segle XX per la secció de futbol creada l’any 1917.
Lloc: Carrer Alt, 23

Ajuntament

11.00 h 3r 17 h 4t
Passacarrers modernista. Passejada de personatges vestits d’època. La Colla
gegantera dels Pallaresos i els Colla gegantera de Sant Joan Despí també
passejaran pels carrers principals del poble.

9

Informació/Inscripcions

De 10.30 h a 20.30 h MERCAT MODERNISTA
Al llarg del recorregut trobarem tota una sèrie de paradetes recreades de l’època on
podrem adquirir productes de consum: embotits, formatges, cerveses, herbes naturals...
Lloc: Carrer Nou - Plaça de l’Església

PASSACARRERS

TV-2236

4

6

TV-2236

Visites guiades pel poble per conèixer el llegat de l’arquitecte al poble dels Pallaresos.
Visita guiada al Centre Jujol, Església Parroquial i Casa Bofarull.
Lloc: Carrer Alt, 23

D’11 h a 14 h i de 17 h a 20 h JUGANT COM L’ANY 1918
Espai lúdic creat per Ludiespai per a què els infants juguin amb jocs tradicionals de
fusta tal com es jugava a principi del S. XX. Jocs els quals molts d’ells han arribat als
nostres dies i que ara els tornarem a recuperar en la nostra memòria.
Lloc: Espai la Cabina
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Les petjades de Jujol aLS Pallaresos

De 10.30 h a 14 h i de 17 h a 20 h MERCAT D’ENTITATS
Al llarg del recorregut trobarem tota una sèrie d’estands on diferents ajuntaments i associacions
podran donar a conèixer el seu patrimoni modernista i la difusió que fan d’ells.
Lloc: Carrer Major

7

8

Records modernistes del Gimnàstic de Tarragona

De 10.30 h a 14 h i de 17 h a 20 h MERCAT D’ANTIQUARIS
Al llarg del recorregut trobarem tota una sèrie de paradetes on podrem contemplar
i adquirir objectes històrics de l’època: ceràmica, vitralls, estris... així com d’alguns
artesans que ens recordaran aquella època.
Lloc: Carrer Major
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1

Centre Jujol

2

Plaça de l’Església

3

Carrer Major

4

Espai la Cabina

5

Carrer Alt

6

Espai l’Era

7

Casa Bofarull

8

Antics rentadors

9

Gran mural jujolià

1. En les recreacions participen
representants de diferents grups
de recreació històrica modernista
de Catalunya.
2. El punt de sortida de les visites
guiades serà el Centre Jujol i l’horari
de visites seran: 11h, 12.15 h, 13.30 h,
16.30 h, 17.45 h, 19 h i 20.15 h (només
dissabte), amb reserva prèvia.

PARTICIPEN:

3. Totes les visites guiades i els tallers
didàctics necessitaran un tiquet de
reserva que es podrà aconseguir en
els punts d’informació: Centre Jujol
i estand Turisme dels Pallaresos.
4. Per poder realitzar les visites
guiades i els tallers, els participants
hauran d’estar 10 min. abans en el
lloc concretat, per poder supervisar
la seva reserva.

P

Pàrquing públic

h a 13.30 h Al llarg del matí i en un entorn d’època, els caricaturistes
noucentistes Hugo, Napi i Miguel estaran al vostre servei per qui es vulgui
immortalitzar en l’any 1918.

D’11

Lloc: Carrer Nou i carrer Major

TALLERS DIDÀCTICS
TALLER DIDÀCTIC D’ESCRIPTURA AMB PLOMA
11.30 h 1r 17.30 h 2n 19.30 h 3r

5. En cas de pluja se suspendran els
actes que es realitzin a l’aire lliure.

RECREACIÓ DIDÀCTICA DE DUELS D’HONOR A PRINCIPIS DEL SEGLE XX
12.30 h 1a 18.00 h 2a
Amb el Grup Duellum, tothom qué vulgui podrà participar en aquest interessant taller que, de
manera didàctica i participativa, ens explicarà com era un duel a espasa per defensar l’honor,
tan important en aquells moments històrics.
Lloc: Espai l’Era

RECREACIÓ DIDÀCTICA DEL GUARDA-ROBA D’UNA DAMA DE 1918

Amb el Grup Duellum tothom qué vulgui, petits o grans, podrà participar en aquest enriquidor taller on coneixerem com era l’escriptura de l’època i amb que s’escrivia.
Lloc: Espai l’Era

13.30 h
Amb l’Associació Retrofuturista Nautilus de Barcelona podrem conèixer de molt a prop la
indumentària femenina de les classes altes en el 1900, de l’interior a l’exterior.
Lloc: Casa Bofarull

TALLER DIDÀCTIC INFANTIL DE RAJOLES MODERNISTES
12.00 h 1r 18.00 h 2n

TALLERS AMB DEGUSTACIÓ DIDÀCTICA

Amb el Grup Km 0 tota la canalla que vulgui podrà participar en aquest taller on dibuixarà la nostra rajola modernista.
Lloc: Espai l’Era
12.30 h TALLER DIDÀCTIC DE VITRALLS
Amb la Dolors Lafuente tothom qué vulgui podrà participar en aquest taller on coneixerem
les tècniques de la realització de vitralls al llarg de la història.
Lloc: Espai l’Era

DEGUSTACIÓ DIDÀCTICA DEL VERMUT
12.00 h 1a 13.30 h 2a 18.00 h 3a 19.30 h 4a

Amb la Casa Vermouth Padró podrem conèixer la història del vermut. Una beguda que remunta
el seu origen com a tal aperitiu, l’any 1838 a Itàlia. Coneixerem una part del seu secret d’elaboració
i farem un petit tast de les varietats més reconegudes de la casa.
Lloc: Casa Bofarull

Associació Retrofuturista Nautilus
Associació Duellum
Grup The Chamaleons Gang
Modernistes de Badalona
Trencadís Barcelona
Grup Km 0
Atelier LaFuente
Xarop de Canya
Duo Garbuix
La kobla d’en Taudell
Ludiespai
Jacobo Minuter
Casa Vermouth Padró
Casa Adernats- Cooperativa de Nulles
Diari Digital Tarragona21
Paradistes Mercat modernista
Paradistes Mercat antiquaris
Paradistes Mercat d’entitats
ORGANITZA:

PATROCINA:

Departament de Cultura

MÚSICA EN VIU

ELS PALLARESOS REVIU 1918

TALLERS AMB RECREACIÓ DIDÀCTICA

D’11 h a 14 h i de 17 h a 20 h Al llarg del dia i en diferents passes, el grup La Kobla
d’en Taudell, ens ambientarà els carrers del poble amb la seva música animada, que farà les
delícies de petits i grans.

D’11 h a 17 h Al llarg del dia i fins que no hi hagi llum natural, podrem gaudir del
Jacobo, el fotògraf minuter que ens immortalitzarà amb les nostres imatges com
si estiguéssim a l’any 1918.
Lloc: Carrer Major

12.00 h 1a RECREACIÓ DIDÀCTICA DE LA CUINA DE 1918
Amb l’Associació Retrofuturista Nautilus de Barcelona podrem conèixer de molt a
prop curiositats de la cuina de 1900.
Lloc: Casa Bofarull

19 h Podrem veure projeccions de postals i imatges modernistes musicalitzades pels
alumnes de l’escola de música Lautaro dels Pallaresos. Una participació original dels
nostres joves músics del poble.
Lloc: Centre Jujol, Carrer Alt, 23

Lloc: Des de el Centre Jujol fins a la Casa Bofarull

Universitat Rovira i Virgili
Casa Bofarull
Arxiu Jujol
Associació de Jubilats dels Pallaresos
Associació Afer de la Dona
Penya Nàstic dels Pallaresos
Escola de música Lautaro

fotografia: Francesc Sech

CENTRE JUJOL

COL·LABOREN:

NOTES:

Durant tot el cap de setmana es podrà veure un mural d’art urbà de més
de 50 m de llarg, dedicat al modernisme i al geni de Jujol, a la façana de la
piscina municipal. El mural, amb la col·laboració de la regidoria de Turisme
de l’Ajuntament dels Pallaresos, ha estat realitzat per Murals de Tarragona.

