
Música 
i Romànic

X CICLE DE CONCERTS A 
TEMPLES ROMÀNICS DEL BAGES

2019

Després del concert, oferim la possibilitat 
de sopar i acostar-se a la lluna, amb una 
visita a l’observatori de Castelltallat.

Aportació 20 B (sopar i visita observatori)

Places limitades! 

Informació i reserves aarb@aarb.cat

Observatori de Castelltallat

Dissabte 15 de juny

Organitza:

Agraïments a www.pergaminum.com, 
així com a les parròquies col·laboradores.

Amb el suport de:

10 ANYS
Aquesta presentació que teniu a les mans, 
correspon al Xè cicle de Música i Romànic 
que anualment organitza els Amics de l’Art 
Romànic del Bages. 
10 anys sembla que no és res, però al fina-
litzar aquest cicle, un cicle que combina 
art i música, haurem visitat a l’entorn de 
40 espais romànics de la comarca, haurem 
assistit a 40 concerts de diferents tipus de 
músiques, haurem tingut a 40 ponents que 
ens han explicat la historia i l’art del lloc, 
hem visitat la comarca des dels espais més 
modestos als més importants. Tot un goig, 
hem assolit la fita gràcies al recolzament 
del públic que ens ha acompanyat, a les 
diferents institucions, ajuntaments, esglé-
sies, empreses col·laboradores i els dife-
rents voluntaris de l’entitat.
El nostre propòsit és continuar aquest pro-
jecte i continuar donant a conèixer espais 
poc coneguts però d’una important vàlua, 
buscant les músiques de diferents estils 
i orígens sempre amb un denominador 
comú, les seves propietats espirituals.
Que gaudiu d’aquest Xè cicle tal i com heu 
gaudit dels altres.
Amics de l’Art Romànic del Bages

www.solansmusica.com

+ iNfoRMAció A

www.aarb.cat
musicairomanic@aarb.cat

Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages

Col.laboren:



Dissabte 27 d’abril, a les 20.00h visita guiada i concert  Aportació: 10 €

Diumenge 12 de maig, a les 18.00h visita guiada i concert Aportació: 10 €

Diumenge 2 de juny, a les 18.30h visita guiada i concert Aportació: 10 €

Dissabte 15 de juny, a les 20.00h visita guiada i concert Aportació: 10 €

Monestir de Sant Benet de Bages
L’any 950, el noble Sal·la i la seva esposa Ricarda van fer pos-
sible la fundació d’aquest monestir. La seva església, de creu 
llatina, és del segle XII. El claustre, a cavall dels segles XII i 
XIII, destaca per la riquesa dels seus capitells. Amb el temps, 
personalitats com Ramon Casas o Josep Puig i Cadafalch, hi 
han deixat la seva empremta.

Visita guiada a càrrec de Montserrat Duocastella i Parcerisas.

Santa Fe de Valldeperes
Aquesta església d’estil romànic rural apareix documentada 
per primer cop, l’any 1139. Té una sola nau i absis. Durant el 
segle XVII va ser alterada per la incorporació de dues capelles. 
S’hi conserven dos retaules barrocs, l’un és del Roser, i l’altre 
és dedicat a Sant Isidre i Sant Galderic.

Visita guiada a càrrec de Jaume Barberà i Soler.

Sant Esteve i Sant Sebastià de Sallent
Se sap que el 1023 ja existia l’església al costat del castell. A 
la vora hi havia l’església filial de Santa Maria. Més tard, totes 
dues van passar a dependre del monestir de Santa Maria de 
l’Estany. Es tracta d’una construcció de planta circular dedi-
cada a Sant Esteve, i des del segle XIV, també a Sant Sebastià.

Visita guiada a càrrec de La Trenta-sisena de Sallent.

Sant Miquel de Castelltallat
Els seus origens ens porten a l’any 1031. En el mateix indret, al 
segle X, ja es parlava d’un castell. Diverses actuacions arqueo-
lògiques han descobert vestigis ibèrics. A dins hi podem veure 
tres retaules barrocs; el de Sant Miquel, el del Sant Crist, i amb 
modficacions posteriors, el del Roser.

Visita guiada a càrrec de Roser Parcerisas i Colomer.

Sons del castell
Espectacle poètic i musical que ressegueix la història mil.
lenària del castell de Penyafort, al Penedès. Un reflex de la his-
tòria del país i un recorregut cronològic per les nostres músi-
ques, des de les cançons medievals dels trobadors i dels àrabs, 
fins a les orquestrines del segle XX.

Lux fundació
Musicall humors del capità Tobias Hume
Música antiga d’aquest extravagant i carismàtic personatge 
anglès nascut a mitjans del segle XVI, el qual va erigir un ve-
ritable monument a la glòria de la viola de gamba tant com a 
instrument solista o com acompanyat de la veu.
Maria Altadill, soprano i Santi Mirón, viola de gamba.

Alba Asensi i Manolo López 
Semillas
El timbre evocador de l’arpa, la calidesa del contrabaix i el so 
entranyable d’una veu sincera. Cada cançó és un petit viatge 
que neix al més profund de l’ànima per arribar a un lloc on tot 
el somiat és possible.
Alba Asensi, arpa i veu i Manolo López, contrabaix.

ÀNiAM 
OrientCat
Presenta un treball que es nodreix de la gran riquesa del pa-
trimoni musical medieval i tradicional català recreant-lo des 
d’una perspectiva contemporània, explorant els vincles de la 
nostra tradició musical amb les músiques d’altres cultures en 
un equilibri extremadament delicat i bell.


