11 ANYS DE MÚSICA I ROMÀNIC

Organitza:

VOLEM preservar, conèixer, estudiar,

Benvolguts,
Com bé sabeu, fins ara havíem pogut celebrar consecutivament i amb tota normalitat, 10 cicles de concerts de Música i Romànic, malauradament però,
l’any passat, degut a les restriccions i prohibicions
provocades per la pandèmia de la Covid-19, no s’ens
va permetre de poder dur-lo a terme.
Aquest any 2021, superades en part les restriccions,
apostem per tirar el cicle endavant, i poder-vos oferir, el XIè cicle de Música i Romànic. Aquest cicle
complirà en tot moment, amb la normativa vigent de
la pandèmia, complint els requisits de distància, mascareta i aforaments permesos en cada concert.

i difondre l’art romànic, així com
també la nostra història i el patrimoni
medieval.

SOM una entitat cultural sense ànim de

Més informació a :
www.aarb.cat
musicairomanic@aarb.cat

lucre, compromesa amb el nostre país.

PER AIXÒ volem que participis,
col·laboris, i difonguis les nostres
activitats culturals.

Col.laboren:

Es per aquest motiu, que aquest any, per a l’assistència
als concerts, serà imprescindible abans de cada concert, fer la corresponent inscripció prèvia al correu
electrònic de l’entitat: aarb@aarb.cat.
Aquest any, continuem amb el nostre principal objectiu, per un costat, el de dónar a conèixer esglésies
d’origen romànic, oferint a la vegada en aquest espai,
un concert musical amb diferents tipus de música,
però amb el comú denominador de la música espiritual.
També com a novetat, us fem saber que enguany, el
primer concert tindrà lloc al Priorat de Santa Maria de
Castellfollit de Riubregós, a la comarca de l’Anoia,
fet que segurament anirem repetint en posteriors edicions de Música i Romànic, ja que el nostre país ofereix, per sort, moltes possibilitats d’espais romànics
que val la pena donar-los a conèixer.

Visita'ns a:
Ajuntament de
CASTELLFOLLIT
DE RIUBREGÓS

Ajuntament de Sant
Joan de Vilatorrada

Ajuntament
d’Avinyó

Amb el suport de:

Per a l’assistència als concerts és obligatori
fer inscripció prèvia, a partir del dilluns
dia 3 de maig de 2021, al correu de l’entitat
aarb@aarb.cat, i es tancarà la inscripció dos
dies abans de cada concert.

www.solansmusica.com

Música
i Romànic

Qué gaudiu del XIè cicle de Música i Romànic.
Us hi esperem!!!
Amics de l’Art Romànic del Bages

XI CICLE DE CONCERTS A
TEMPLES ROMÀNICS 2021
Agraïments a www.pergaminum.com,
així com a les parròquies col·laboradores.

Els socis de AARB, com sempre,
tindran reservades les primeres localitats.
Totes les activitats programades seguiran en
tot moment la normativa Covid-19 existent
en el moment de la seva celebració.

Dissabte 15 de maig,

a les 18.00h visita guiada i concert

Aportació: 10 €

Priorat de Santa Maria de Riubregós
(Anoia)

Rusó Sala (Cançó d’Autor) i
Miriam Encinas Laffite

Aquesta magnífica església consagrada l’any 1082, conserva
bona part de l’arquitectura romànica original. La planta és de
creu llatina, amb un absis central rectangular amb decoració
llombarda. En destaca també la cúpula, que a l’exterior pren
forma de cimbori circular damunt una base poligonal i un campanar d’espadanya de triple obertura.
Visita guiada a càrrec de: Maria Morros Parcerisas

Amb un registre d’estils ben variat que van des de les cançons
pròpies a la música sefardita, textos de Ramon Llull o la música del Magreb. La seva veu i guitarra suggeridores ens transporten aires del mar. Acompanyada per la músic Miriam Encinas Laffite, ens oferiran un programa variadament mediterrani.

Diumenge 30 de maig,

a les 18.00h visita guiada i concert

Aportació: 10 €

Sant Miquel de Castelladral - Navàs
(Bages)

Efrén López i Alba Asensi
(Música Antiga)

Situada als peus de l’antic castell de Castelladral trobem
l’església citada ja l’any 941. Reformada als s. XVII i XVIII,
de l’església original en queden només parts dels paraments
exteriors, dels que destaquen els arcs llombards a la paret encarada al sud.

El multiinstrumentista valencià Efrén, reconegut virtuós en la
vessant de les músiques del Món i Antiga, s’uneix a l’arpa i
veu d’Alba Asensi per oferir-nos un programa de música medieval.

Visita guiada a càrrec de: Ester Llobet i Fornells

Dissabte 12 de juny,

a les 19.00h visita guiada i concert

Sant Martí de Torruella - Sant Joan
de Vilatorrada (Bages)
Situada en un indret alçat vora del Cardener, trobem aquesta
església mil.lenària que es va restaurar totalment al s. XIX.
De l’edifici romànic només es va conservar l’absis i algun mur
exterior.

Aportació: 10 €

Lilàh (Música Tradicional)
Formació integrada per cinc dones que s’inspiren en les músiques d’arrel tradicional d’arreu del món. Les seves veus femenines ens ofereixen un repertori de composicions pròpies i
populars amb un estil propi.

Visita guiada a càrrec de: Marc Vilarmau i Masferrer

Diumenge 27 de juny,

a les 18.00h visita guiada i concert

Aportació: 10 €

Santa Maria d’Horta d’Avinyó (Bages)

Duet Violet (Música Barroca)

L’església de Santa Maria d’Horta és d’origen romànic,
s’esmenta ja al segle XII (1.154). Al segle XVII fou totalment
remodelada, es va ampliar afegint-hi capelles laterals i el campanar. Al segle XIX es va construir la nova façana.

El duet format per la violoncel.lista Núria Conangla, i el violinista Joan Mestre ens oferiran obres clàssiques de la música
barroca, de compositors com Bach, Telemann i Vivaldi.

Visita guiada a càrrec de: Damià Vendrell i Roca

