Organitza:

Els Amics de l’Art Romànic
del Bages us presentem
el vuitè cicle de Música i
Romànic. Gràcies a l’esforç
de totes aquelles persones,
institucions i patrocinadors,
podem fer arribar a tothom,
aquestes quatre formacions
musicals que, amb la seva
sensibilitat ens faran viure
el llegat històric del nostre
entorn, d’una manera diferent.
Volem que gaudiu d’unes
bones estones musicals
acompanyades de la Història
de l’Art i del seu paisatge.

+ informació a

www.aarb.cat
musicairomanic@aarb.cat

Col·laboren:

AJUNTAMENT
DE CALLÚS

Ajuntament
de Castellbell
i el Vilar

Ajuntament de
Sant Salvador
de Guardiola

Benvinguts!
Amb el suport de:

www.solansmusica.com

Música i Romànic
VIII CICLE DE CONCERTS
A TEMPLES ROMÀNICS DEL BAGES

2017

Born 6, Manresa

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

Dissabte 29 d’abril, visita a les 18.30h i concert a les 19.00h

Aportació: 10 €

Església Sant Sadurní de Callús

Capella de Música de Montserrat

Es tracta de l’antiga església parroquial de Callús que ha estat
recentment rehabilitada com espai polivalent. Situada al costat
de l’antic castell de Callús, l’espai del qual es farà visita guiada.
S’hi arriba per la carretera C-55 (Manresa-Solsona) i a uns 8 km
de Manresa, trobarem la sortida cap a Callús. Cal agafar-la en
direcció al cementiri i, en poc més d’un quilòmetre la trobarem.

Es funda l’any 1997 amb la finalitat de dotar el monestir d’un cor
que, en les celebracions litúrgiques més solemnes, pugui complementar la capella de monjos que canten amb l’Escolania. Per
aquest vespre proposen un repertori de música antiga centrada
en la música religiosa medieval i del Renaixement. Música destinada al culte religiós de quatre dels temps de la litúrgia anual:
Advent, Setmana Santa, Pasqua i la Mare de Déu.

Visita guiada a càrrec de Marc Torras.

Diumenge 14 de maig,

visita a les 18.30h i concert a les 19.00h Aportació: 10 €

Església de Santa Maria de Camps

Quartet Matisse

Situada en un indret amb una excel·lent vista sobre el pla de Bages, trobem aquesta església romànica que pertany al municipi
de Fonollosa. És protegida com a bé d’interès local.
Per arribar-hi cal seguir direcció Fonollosa, poc abans d’arribarhi cal desviar-se cap al nucli de Camps.

El quartet de corda integrat per Andrea Santiago (violí), Gil Sisquella (violí), Bernat Santacana (viola) i Queralt Adam (violoncel) va néixer recentment de la mà de quatre joves estudiants de
l’ESMUC sota el mestratge dels professors Arnau Tomàs i Abel
Tomàs, membres del Quartet Casals. Els quatre intèrprets han
estat guardonats en diverses ocasions i ens oferiran un concert
que han anomenat; de Mozart a Prokofiev, 160 anys d’evolució.

Visita guiada a càrrec de Goretti Vila.

Diumenge 28 de maig,

visita a les 18.30h i concert a les 19.00h Aportació: 10 €

Sant Cristòfol de Castellbell i el Vilar

Lux Perpetua

És una construcció típicament romànica, malgrat les modificacions que ha sofert al llarg del temps situada al vessant nord de
Montserrat.
Per arribar-hi cal prendre la carretera de Marganell (BV-1123)
fins trobar el desviament cap al nucli de Sant Cristòfol, al Km 4
(BV-1122).

La cantant Lucía Samitier Osset ens presenta un repertori anomenat Lux perpetua, un seguit de cants de tradició medieval
que tenen en comú la seva vessant espiritual invocant o lloant a
l’Esperit Creador, representat en la simbologia medieval amb la
Mare de Déu.
Un concert on la música es caracteritza per una bellesa austera
i profunda.

Visita guiada a càrrec de Francesc Villegas.

Diumenge 11 de juny,

visita a les 18.30h i concert a les 19.00h Aportació: 10 €

Església de Sant Sadurní de Salelles

Airun

Situada al bell mig dels carrerons antics de Salelles, trobem
aquest interessant edifici romànic del segle XI format per una
esglesiola d’una sola nau, que ha sofert moltes modificacions.

S’inspira en l’acte musical com a experiència reveladora i de connexió amb el propi ésser. AIRUN es nodreix de la música antiga
i d’arrel tractada des d’una concepció musical contemporània i
oberta. En el seu repertori combina peces d’aquests àmbits amb
composicions pròpies juntament amb poesia i textos de místics
com Ramon Llull o Teresa de Jesús.

Visita guiada a càrrec de Jordi Piñero.

