
Un cop més, la nostra entitat or-
ganitza el cicle de Música i Romà-
nic. És un acte on la música és la 
protagonista però acompanyada 
d’uns determinats entorns, pre-
ferentment medievals, que ens 
permet acostar-nos una mica més 
al patrimoni de casa nostra. Amics 
de l’Art Romànic, volem aprofitar-
ho fent breus explicacions històri-
ques dels llocs triats.

D’ara en endavant, seguirem 
cercant els llocs històrics per 
poder fusionar la música amb 
l’arquitectura medieval; per ager-
manar les velles pedres amb les 
notes musicals. El nostre desig 
és anar-ho portant a la pràctica, 
com més anys possibles, millor. 
La participació de tots plegats, 
col·laboradors i públic, és la clau 
de l’èxit i un estímul per a la nos-
tra il·lusió per seguir preparant 
més edicions de Música i Romà-
nic.
Moltes gràcies a tothom!

Amics de l’Art Romànic del Bages

Música i Romànic
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Organitza:

Agraïments a www.pergaminum.com (logo MiR), així com a 
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TORRES DE FALS, FONOLLOSA

Situat en un espai idíl·lic a tocar de la riera de Fonollosa, tro-
bem aquest magnífic conjunt monumental integrat per les res-
tes de l’antic  castell de Fals. Les dues torres, una d’elles del s.XI,  
l’església de Sant Vicenç i la rectoria.

Visita guiada a càrrec de Francesc Junyent

 AUDITORI PLANA DE L’OM, MANRESA

Certament aquest no és una església ni castell romànic. El mo-
tiu que hagim triat aquest espai és que hem volgut fer una mo-
desta commemoració; és el cinquè aniversari de Música i Romà-
nic. És cert, només són cinc edicions, i això no és cap gran xifra, 
però l’àmplia acceptació popular que ha tingut aquest cicle des 
del seu inici, fa que una entitat petita com la nostra, ho vulgui 
aprofitar per donar les gràcies a tothom.

Visita guiada a càrrec de Francesc Gasol 

SANT CUGAT DEL RACÓ, NAVÀS

El monument més destacat del municipi de Navàs. Una església 
romànica del segle XI molt ben conservada. Situada en un turó 
prop del poble de Castelladral on es pot gaudir d’una vista es-
plèndida en un entorn natural idíl·lic.

Per arribar,  agafar la carretera que porta de Navàs a Castella-
dral i seguir indicacions.

Visita guiada a càrrec de Francesc Villegas

MASIA LA PLANA, SANT JOAN D’OLÓ

Situada en un entorn natural esplèndid, en una gran planúria 
d’on agafa el nom, trobem una gran masia del segle XVIII, el cen-
tre d’acolliment i cultura La Plana. Al costat mateix del mas, tro-
bem una humil ermita romànica, senzilla però ben conservada 
documentada ja el 1175, Santa Creu de la Plana.

Per arribar: sortida 151 de l’eix (C-25) i seguir indicacions.

Visita guiada a càrrec de Roser Parcerisas. 

MAIA  (noves sonoritats)

Es tracta d’un nou projecte integrat pels músics  Natxo Tarrés 
(Gossos), Maru di Pace,  Albert G.Galbany, (Àniam) i Marta Se-
rra. Una invitació a  un viatge sonor a través de l’escolta con-
templativa. Guiats pel so d’instruments d’arreu com l’arpa, la 
guitarra, el bansuri, sànsula, pandero,etc. Un concert que ens 
conduirà cap a una experiència profunda i captivadora cap al 
silenci.

Preu de l’entrada:  10€

TOTI SOLER (música contemporània)

És potser el guitarrista català més emblemàtic, una figura des-
tacada de la Nova cançó i de la música contemporània. En les 
seves peces, s’hi pot veure allò que només els grans músics dei-
xen imprès en les seves composicions; la seva ànima. Quan algú 
és capaç de manifestar la seva llum, expressa allò diví que hi ha 
en ell, i aquest és un treball de recerca espiritual del tot impres-
cindible en la bona música i bones arts.

      Preu de l’entrada:  10€

ANNA DANILEVSKAIA & FERRAN PISÀ (música antiga)

Al Renaixement, el préstec de material musical entre composi-
tors era un fet molt generalitzat. Així doncs, s’adaptaven peces 
vocals per tocar-les amb instruments o es transcrivien peces 
d’un instrument a un altre. Anna Danilevskaia i Ferran Pisà 
presenten un programa molt original centrat en obres del re-
naixement ibèric que ells mateixos han adaptat per a la viola 
d’arc i la viola de mà seguint el mètode i la lògica dels composi-
tors de l’època.

Preu de l’entrada:  10€

MARA ARANDA (músiques del Món)

La cantant valenciana Mara Aranda està considerada com una 
de les veus prominents de la música de la Mediterrània. Ha for-
mat part de grups tan reconeguts com l’Ham de foc o Capella 
de Ministrers. Acompanyada pel destacable músic, productor 
i lutier, Jota Martínez, ens oferiran una aproximació al llegat 
de la música medieval sefardita i dels instruments musicals de 
l’època.

Preu de l’entrada:  10 €

    D iss a b te  24  de  Mai g.           18 :30  h .

    D i umenge  11  de  m ai g ,      18 :30  h .

    D i umenge  22  de  juny.      18 :30  h .

    D i umenge  8  de  juny.           18 :30  h .


