PROGRAMA D’ACTES
LLÍRIA I EL 800 ANIVERSARI DE JAUME I

Dijous, 25 de setembre
Hora: 19.00
Lloc d’eixida: Ca la Vila
ACTIVITAT CULTURAL COMMEMORATIVA DE LA CONQUESTA DE
LLIRIA PER JAUME I
Recorregut commemoratiu de la conquesta de Llíria de caràcter històric, literari i
musical pels carrers de la vila vella seguint el traçat de la muralla cristiana. Estarem
acompanyats de música i de la declamació de textos literaris de l’època on escoltarem,
per mitjà de diversos personatges, la veu dels cristians vencedors i del musulmans
vençuts. El recorregut acabarà en l’església de la Sang amb un volteig general de
campanes acompanyada d’un pomell de focs artificials com a expressió de goig i de
festa per commemorar la consagració de la primera parròquia de Llíria..
Comptarem amb la col·laboració de l’Escola Municipal de Teatre i grups
instrumentistes de metall i de corda del Conservatori Municipal de Llíria. També
participaran el grup de talabeters i dolçainers “el Cudol”.
“I, quan arribaren a València, vingueren uns mil peons moros a devastar Llíria. I
els nostres fóren uns cent vint homes a cavall; i trobaren aquells peons i els
desbarataren tots”. (Llibre dels Fets de Jaume I)
En el recorregut per la vila vella escoltarem la veu dels vençuts, dels poetes aràbigovalencians, alguns dels més destacats nasqueren a Llíria. Tots ploren la pèrdua de la
seua pàtria, com en el següent poema on el poeta Ibn al-Abbar demana ajuda militar al
sultà de Tuníssia
“Veniu devers València amb els vostres genets!
Enllà, les nostres gents han caigut en desgràcia.
A les mesquites, ara esglésies, la crida a l’oració
s’ha fet vol de campanes. Quanta pèrdua!
Com reviure el passat? Només són que ruïnes
els col·legis aquells on tothom recitava l’Alcorà!
El jardí que amb delit encantava els nostres ulls,
les arbredes verdejants, ja s’han secat i endurit.
Un infidel ha vingut a esborrar tanta bellesa;
designat pel destí per a dur-li perdició,
desfer-la vol a trossos, i ni dorm ni reposa.
Veniu devers València amb els vostres genets!”

Divendres, 3 d’octubre
Hora: 19.30
Lloc: Ca la Vila
Conferència: “JAUME I: ENTRE LA HISTÒRIA I LA LLEGENDA”
A càrrec d’Antoni Furió, catedràtic d’història medieval a la Universitat de València
La figura de Jaume I ha anat variant al llarg dels segles. Cada època l’ha interpretada a
la seua manera, projectant sobre el passat els valors i les idees del present. Aquesta
conferència ens acostarà la figura i les gestes de Jaume I d’una manera clara i
entenedora, destriant els fets històrics dels merament llegendaris.

Divendres, 17 d’octubre
Hora: 19.30
Lloc: Ca la Vila
Taula redona: “LLÍRIA EN L’ÈPOCA DE JAUME I”
Ponents: Amadeo Civera (cronista oficial), Josep Antoni Llibrer (historiador) i
Francesc Rozalén (historiador)
Jaume I conquistà Llíria, un important punt estratègic de comunicació cap a l’interior,
portà nous repobladors als quals els concedí un extens terme i el privilegi de governarse pels Furs de València. Convertí Llíria en vila reial i fou una de les vuit ciutats que
fundaren les Corts Generals valencianes, en les quals tenia dret de veu i de vot. A més
l’advocació de sant Miquel fou portada pels primers pobladors i la fundació del Reial
Beateri ens transporta a una etapa primerenca de formació del nou Regne de València.

Dissabte, 18 d’octubre
Hora: 9.00
Lloc: L’autobús eixirà del carrer de Sant Vicent (davant de les Termes Romanes)
CONEGUEM EL TERME MUNICIPAL QUE ENS CONCEDÍ JAUME I
La Concòrdia és la part més muntanyosa del terme de Llíria i que el rei Jaume I concedí
als primers repobladors de Llíria: concedim a tots vosaltres i a cadascun dels hòmens de
Llíria, presents i futurs, que tingueu i posseïu a perpetuïtat tots i cadascun dels termes
de Llíria. (Carta de Poblament de Llíria)
Caminem seguint el camí de Jaume I per la Concòrdia: L’autobús ens portarà fins a
les Alcubles on es va concentrar l’exèrcit de Jaume I per conquistar Llíria. Pujarem al
cim dels Molins d’Alcubles on visitarem els únics molins de vent restaurats que es
conserven a València. Des d’ací contemplarem una de les panoràmiques més completes
de la Serra Calderona: les serres d’Andilla, la Serrania, el Camp de Túria i més enllà les
serres del Benicadell, Mariola, Aitana... Després seguirem la ruta que utilitzà Jaume I

per desplaçar-se des d’Alcubles al Puig, passant per la Concòrdia. Pel camí de la
Pedrosa o camí vell d’Alcubles ens endinsarem pels antics senders que utilitzaren els
nevaters i fornillers llirians fins arribar a la redona del Pi on ens esperarà l’autobús.
E en les Alcubles dixeren-nos que Çaen, rei de València, era en Llíria ab
tot son poder, e que es combatria ab nós: e dixem nós:
__ Vinga qui venir vol, que nós lla entrarem.
(Llibre dels Feits de Jaume I)
Duració aproximada de la ruta: de 3 a 4 hores
Per a poder participar en la ruta senderista caldrà inscriure’s a l’Àrea de Cultura de
l’Ajuntament de Llíria (plaça Major, 11).
Període d’inscripció: del 30 setembre al 3 d’octubre. Horari: de 10.00 hores a 13.30
hores.
Cal portar-se l’esmorzar i una ampolla d’aigua. Es recomanable portar sabatilles
esportives o botes, bastó i gorra.

Diumenge, 19 d’octubre
Hora: 19 hores
Lloc: Església de la Sang
Concert: “MÚSICA PER AL REI CONQUERIDOR”
Música religiosa i profana en temps de Jaume I
A càrrec de la CAPELLA DE MINISTRERS, un dels grups més prestigiosos
d’Espanya i d’Europa dedicats a la música antiga. El seu camp de treball abraça la
investigació, la recuperació i la interpretació de la música vocal i instrumental antiga.
El concert de Llíria serà interpretat utilitzant instruments històrics.
Un concert memorable que se celebrarà en un lloc tan simbòlic com és l’església de
Santa Maria o de la Sang, la qual ens transporta a l’època de la reconquesta i a la
memòria dels primers pobladors de Llíria.

Dissabte, 25 d’octubre
Hora: 7.00 del matí
Lloc: L’autobús eixirà del carrer de Sant Vicent (davant de les Termes Romanes)
VISITA AL MONESTIR DE SANTA MARIA DE POBLET (Tarragona) ON
S’HI TROBA LA TOMBA DE JAUME I
Matí:
. Visita guiada a les diverses dependències del monestir cistercenc, declarat
Patrimoni de la Humanitat. Observarem alguns edificis que tenen el mateix sistema
constructiu que l’església de la Sang. Cal recordar que Jaume I sentí una profunda
veneració per Poblet i fou l’impulsor de la part gòtica de l’abadia.

. Visita al panteó reial dels monarques de la Corona d’Aragó on s’hi troba la
tomba de Jaume I, soterrat a Poblet complint el seu desig. Ofrena d’una corona de llorer
oferida pel poble de Llíria.
Dinar: Dinarem en un restaurant de Montblanc
Vesprada:Visita guiada a la vila medieval i emmurallada de Montblanc, situada a pocs
quilòmetres de Poblet, on també visitarem l’església gòtica de Sant Miquel i on veurem
el teginat decorat més antic de Catalunya, molt semblant al de l’església de la Sang.
Preu de l’excursió: 35 euros. El preu inclou el viatge amb l’autobús, tiquet d’entrada
al monestir de Poblet, visita guiada a Montblanc i dinar en un restaurant de la mateixa
ciutat.
Per a poder participar en el viatge caldrà inscriure’s a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament
de Llíria (plaça Major, 11) i pagar 25 euros.
Període d’inscripc ió: del 30 de setembre al 3 d’octubre. Horari: de 10.00 hores a 13.30
hores.

Divendres, 31 d’octubre
Hora: 19.00 hores
Lloc: Ca la Vila
ACTE
INSTITUCIONAL D’HOMENATGE A JAUME I EN EL 800
ANIVERSARI DEL SEU NAIXEMENT
En finalitzar l’acte tindrà lloc la inauguració del monument amb l’escultura eqüestre de
Jaume I que presidirà un lloc destacat de Ca la Vila. L’escultura portarà la següent
inscripció:
“El poble de Llíria a Jaume I en el 800 Aniversari del seu naixement.
El rei que ens concedí la Carta de Poblament l’any 1253 i ens convertí
en una de les principals viles reials de l’antic Regne de València”.
LLÍRIA, any MMVIII

