
Requisits	  per	  l’elecció	  d’en	  Sal·∙la	  o	  Ricardis	  

	  

Els	  requisits	  per	  elegir	  les	  persones	  que	  han	  de	  representar	  en	  Sal·∙la	  o	  Ricardis	  s’han	  establert	  a	  
partir	  del	  què	  diu	  la	  història	  i	  del	  muntatge	  teatral	  que	  s’hi	  fa.	  

-‐ l’edat:	  la	  història	  explica	  que	  en	  Sal·∙la	  era	  un	  home	  gran	  de	  la	  Plana	  de	  Vic	  que	  es	  va	  
casar	  amb	  na	  Ricardis	  que	  era	  una	  jove	  vídua	  de	  les	  Preses	  

-‐ Abans	  del	  casament	  es	  fan	  les	  comitives	  fins	  a	  la	  plaça	  de	  la	  Vila	  i	  en	  Sal·∙la	  i	  Ricardis	  van	  
a	  cavall	  acompanyats	  per	  un	  portador	  del	  cavall.	  Na	  Ricardis	  va	  amb	  cadira	  de	  núvia.	  

-‐ Després	  del	  que	  representa	  la	  cerimònia	  de	  casament	  en	  Sal·∙la	  i	  Ricardis	  fan	  un	  ball	  (pas	  
a	  dos)	  al	  mig	  de	  la	  plaça.	  

ü	  Requisits	  per	  representar	  el	  paper	  d’en	  Sal·∙la:	  

-‐ Home	  entre	  45	  i	  50	  anys	  que	  estigui	  empadronat	  a	  Navarcles	  
-‐ Disposat	  a	  ballar	  al	  mig	  de	  la	  plaça	  amb	  na	  Ricardis	  un	  pas	  a	  dos	  d’1	  minut	  i	  mig	  
-‐ Que	  no	  li	  faci	  por	  anar	  amb	  cavall	  
-‐ I	  disposat	  a	  fer	  els	  assajos	  corresponents	  

ü	  Requisits	  per	  representar	  el	  paper	  d’en	  Ricardis:	  

-‐ Dona	  entre	  20	  i	  25	  anys	  	  que	  estigui	  empadronada	  a	  Navarcles	  
-‐ Disposada	  a	  ballar	  al	  mig	  de	  la	  plaça	  amb	  en	  Sal·∙la	  un	  pas	  a	  dos	  d’1	  minut	  i	  mig	  
-‐ Que	  no	  li	  faci	  por	  anar	  amb	  cavall	  
-‐ I	  disposada	  a	  fer	  els	  assajos	  corresponents	  

	  
L'elecció	  de	  Sal·∙la	  i	  Ricardis	  es	  farà	  a	  partir	  d’una	  entrevista	  amb	  un	  jurat	  que	  estarà	  format	  per:	  	   	  

En	  Sal·∙la	  i	  Ricardis	  de	  l’any	  anterior	  	  
	   	   	   El	  coordinador	  de	  les	  representacions	  teatrals	  
	   	   	   El	  director	  de	  l’escena	  del	  casament	  
	   	   	   2	  membres	  de	  la	  comissió	  de	  la	  Monacàlia	  
	  
Cada	  any	  dins	  del	  mes	  de	  gener	  les	  persones	  empadronades	  a	  Navarcles	  que	  corresponguin	  
seran	  convidades	  a	  si	  es	  volen	  presentar	  a	  fer	  el	  paper	  de	  Sal.la	  o	  Ricardis	  a	  la	  Monacàlia	  de	  
l'any	  següent.	  


