12 ANYS DE MÚSICA I ROMÀNIC
Benvolguts/des:

Organitza:

VOLEM preservar, conèixer, estudiar,

Aquest any 2022, iniciem un nou cicle de Música
i Romànic, és tracta del 12è Cicle de concerts de
Música i Romànic, que organitzem l’entitat dels
Amics de l’Art Romànic del Bages.
El cicle consta de 4 concerts, que tenen lloc en
diferents esglésies romàniques o indrets medievals
de la nostra comarca bagenca, aquest any però,
amb una excepció, un dels concerts tindrà lloc
en un lloc tan emblemàtic com és, l’església de
Montfalcó Murallat, al municipi de Les Oluges i
que pertany a la comarca de la Segarra.
D’altra banda aquest any 2022 que a Manresa es
commemora l’estada de Sant Ignasi de Loiola
a la nostra ciutat, ens fa una il·lusió especial de
poder celebrar el primer concert del cicle a la
Cova de Sant Ignasi de Manresa, un indret ple
d’espiritualitat i que encaixa perfectament amb
els objectius del nostre cicle de Música i Romànic.
També visitarem dues esglésies molt interessants,
com són l’església romànica de Sant Martí de
Serraïma a Sallent i la renovada església parroquial
de Sant Vicenç a Les Torres de Fals, i és en aquests
dos indrets, que a part de la visita i el concert,
també podrem gaudir com a novetat, d’un tast de
vins de productors locals.
Defensa del territori i sostenibilitat, són també
objectius del nostre Cicle, conjuntament amb la
música i el coneixement i millora del patrimoni
del nostre país.
Moltes gràcies a tots, parròquies, músics, guies,
col·laboradors i públic assistent, entre tots fem
que sigui possible.
Que gaudiu del XIIè cicle de Música i Romànic !!!
Amics de l’Art Romànic del Bages

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:

Visita'ns a:

Música
i Romànic
AJUNTAMENT DE
LES OLUGES

Amb el suport de:

www.solansmusica.com

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

XII CICLE DE CONCERTS A
TEMPLES ROMÀNICS

2022

Per a l’assistència als concerts
caldrà inscripció prèvia a partir del dilluns
dia 25 d’abril, al correu de l’entitat:
aarb@aarb.cat i es tancarà la inscripció
dos dies abans de cada concert.
Places limitades segons aforament.
El pagament de l’aportació al concert,
s’efectuarà en el mateix indret abans de
cada concert.
Els socis dels AARB, tindran com sempre
reservades les primeres localitats.
Els concerts programats seguiran la
normativa sanitària vigent en el moment de
la la seva celebració.

Diumenge 8 de maig,

a les 18.30h visita guiada i concert

Aportació socis AARB i acompanyant 10 €. No socis AARB 12 €.

Església Cova de Sant Ignasi
Emblemàtic espai manresà, que venera l’humil indret on
l’asceta Ignasi de Loiola es refugiava amb pensaments i pregàries tot just ara fa 500 anys i d’on sorgí l’essència dels seus
exercicis espirituals. La visita es centrarà en la recent i extraordinària remodelació de l’interior del temple.
Explicació a càrrec de: Lluís Magriñà SJ (La Cova de Sant
Ignasi de Manresa)

Dissabte 21 de maig,

Cor Lerània
“Cantare del cuore ci fa bene”
Amb aquesta premissa, el cor de cambra bagenc integrat per
10 cantaires i dirigit per Jordi Noguera obrirà el cicle amb un
programa integrat per músiques que van del s.XVI al XIX. Música dels compositors Claudio Monteverdi, Johann Christoph
Bach, Felix Mendelssohn, Johannes Brahms.

a les 18.30h visita guiada i concert

Aportació socis AARB i acompanyant 13 € . No socis AARB 15 €. S’inclou tast de vins D O Pla de Bages “Celler Sanmartí”.

Sant Martí de Serraïma

En Memòria

Situada a l’extrem Nord Est del municipi de Sallent, en un paratge de camps i boscos entre el riu Cornet i la Gavarresa limítrofa amb el terme d’Avinyó roman aquesta esglesiola d’origen
romànic molt a prop de la masia i celler Sanmartí, vi del qual
tindrem l’ocasió de fer un tast després del concert.
Visita guiada a càrrec de: Masia Sanmartí

Homenatge a les dones compositores del barroc
La soprano Dolors Lozano acompanyada del clavicèmbal
d’Ester Martínez ens oferiran la música de compositores femenines reconegudes del període Barroc. Un concert homenatge
a les dones compositores que van viure una època amb molt
poques oportunitats.

Dissabte 4 de juny,

a les 18.30h visita guiada i concert

Aportació socis AARB i acompanyant 10 €. No socis AARB 12 €.

Sant Pere de Montfalcó Murallat
En aquesta espectacular vila medieval situada al terme de Les
Oluges, comarca de la Segarra, hi trobem l’església de Sant
Pere, un temple difícil de visitar que està completament integrat al conjunt murallat. Es troba a 35 minuts de Manresa.
Visita guiada a càrrec de: Armand Forcat - Consell Comarcal
de la Segarra

Diumenge 19 de juny,

Marc Vilajuana.“Matèria Primera”
(Música vocal medieval i minimalista)
Una proposta trencadora de música vocal a tres veus amb materials medievals sacres i composicions pròpies contemporànies amb premisses d’ascetisme, precisió i escolta: «No és la
pintura ni el vernís, és la matèria primera i la seva textura genuïna». Un treball que es basa i es nodreix del cant gregorià i
s’interpreta des d’una òptica contemporània minimalista.

a les 18.30h visita guiada i concert

Aportació socis AARB i acompanyant 13 € . No socis AARB 15 €. S’inclou tast de vins D O Pla de Bages “Més que Paraules”.

Les Torres de Fals
Situat al pla de Fals, en el terme de Fonollosa, en un espai singular, trobem aquest conjunt monumental integrat per les torres de
l’antic castell de Fals, la rectoria i l’església de Sant Vicenç, on
descobrirem la recent restauració com a espai museïtzat i cultural. També podrem tastar el vi de la zona “més que paraules”
Visita guiada a càrrec de: Francesc Villegas

Robert Santamaria & Ensemble Spatium
“Jaume I, Música de Fets i Llegendes”
La història i les llegendes sobre la vida d’aquest monarca medieval s’entrellacen, tot recordant també coetanis menys afortunats com els càtars i regnes andalusins. En aquest treball
Santamaria s’ha envoltat de músics exquisits i la veu de Marta
Segura, d’Amarok.

