
Música i Romànic
VI CICLE DE CONCERTS 

A TEMPLES ROMÀNICS DEL BAGES
2015

Organitza:

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

Amb el suport de:

Us presentem el 6è 
Cicle de Música i 

Romànic que organitza 
Amics de l’Art Romànic 
del Bages. Aquest cicle, 
des dels seus inicis, sempre 
ha tingut la voluntat 
d’agermanar el patrimoni 
medieval amb la música.  
Visitarem de manera 
guiada, esglésies, convents 
i monestirs medievals, per 
tal de crear el desig de  
tornar a aquests indrets, 
més endavant. Volem 
agrair a tothom l’esforç i 
professionalitat per fer-ho 
possible.

Tingueu una molt bona 
Música i Romànic, 2015!

www.solansmusica.com

Born 6, Manresa

+ infoRMACió A

www.aarb.cat
musicairomanic@aarb.cat

Col·laboren:

Ajuntament de
St.Mateu de Bages

Ajuntament de
Santpedor

Ajuntament de
Santa Maria d’Oló

Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages



Diumenge 26 d’abril, 18:30h / Concert 19:00h Aportació: 15 €

Diumenge 10 de maig, 18:30h Aportació: 10 €

Dissabte 23 de maig, 19:30h Aportació: 10 €

Diumenge  7 de juny, 19:00h Aportació: 10 €

Santpedor
Primerament visitarem i coneixerem l’església romànica de 
Sant Pere o antigament anomenada Sant Pere d’Or, que va 
donar lloc al topònim de Santpedor. Després ens dirigirem 
a l’auditori del Convent de Sant Francesc on es farà el 
concert.

Visita guiada a les 18:30h a l’església parroquial de Santpedor a 
càrrec d’en Josep Maria Feixas.

Sant Mateu de Bages
Situada al poble amb el mateix nom, Sant Mateu és una 
església romànica envoltada de camps i masies, que ha 
estat en la seva major part refeta a principis del s.XIX. En 
destaca però el seu campanar de torre del s.X, preromànic.

Visita guiada a les 18’30h a càrrec d’en Marc Vilarmau.

St.Feliu de Terrassola
En aquest encisador paratge del moianès hi trobem 
aquesta església romànica de doble nau situada en 
el terme municipal de Santa Maria d’Oló. L’església, 
documentada des de l’any 927, va ser totalment restaurada 
el 1970. En la restauració es van aprofitar les restes d’una 
propera ermita romànica, Sant Martí de Puig-ermengol.

Visita guiada a les 19:30h a càrrec de Roser Parcerisas.

Sant Benet de Bages
El concert tindrà lloc a l’església d’aquesta antiga abadia 
benedictina situada dins el terme de Sant Fruitós en 
un racó esplèndid vora el Llobregat. Des que el 2007 
es va inaugurar com a Món Sant Benet, el monestir ha 
aconseguit recuperar l’esplendor que el va distingir a 
l’Edat Mitjana.

Visita guiada a les 19:00h a càrrec d’en Francesc Villegas.

Roger Mas
El conegut i guardonat cantautor solsoní ens conduirà 
amb la seva esplèndida veu, en un viatge musical cap 
al costat més tel·lúric i místic del seu extens repertori. 
La seva música està inspirada en tres pilars: les 
músiques modernes, la d’arrel i els sons ancestrals del 
món. 

Concert a les 19:00h a l’Auditori del Convent de Sant Francesc .

L’incantari
Conjunt que recrea i actualitza l’ambient màgic de 
les cançons antigues mitjançant la veu com a element 
principal així com a través de la instrumentació de 
l’època i la posada en escena, aconseguint que el seu 
espectacle pugui convertir-se en una experiència 
inoblidable.

OrientCat
Proposa una visió contemporània de les cançons 
medievals i tradicionals catalanes en un equilibri 
extremadament delicat i bell. Una interpretació 
renovada amb influències orientals. Música inspirada 
en la música antiga que tendeix cap a lo contemplatiu i 
profund.

la Caravaggia & Lupulus Emsembla
Es tracta d’una proposta inèdita. El reputat conjunt de 
música antiga instrumental La Caravaggia encapçalat 
pel músic Lluís Coll interpretarà conjuntament amb la
coral masculina Lupulus Emsembla un repertori de 
polifonia religiosa, principalment del renaixement.


