PROGRAMACIÓ D’ESTIU
MUSEUS, MONUMENTS I JACIMENTS

PROGRAMACIÓ D’ESTIU
Aquest estiu els museus, monuments i jaciments de la Generalitat de
Catalunya, gestionats per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural
del Departament de Cultura, s’omplen d’originals activitats adreçades a
tots els públics. El patrimoni cultural català ofereix escenaris únics
perfectes per programar nous formats d’activitats culturals que
connectin els diferents àmbits de coneixement i gaudi i ofereixin noves
experiències al visitant.
Entre les múltiples propostes programades destaquen els ja consolidats
Festival de Música de Sant Pere de Rodes que enguany arriba a la
seva 15a edició amb piano i música de cambra a càrrec d’artistes
nacionals i internacionals d’altíssim nivell i reconeixement, i la 23a
Schubertíada a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran que
concentra en deu dies les millors interpretacions de les creacions del
mestre Schubert i del lied. Altres apostes musicals de l’estiu són els
Concerts al Fòrum Romà d’Empúries -a càrrec d’Adrià Puntí, Calexico,
Núria Graham, Andrea Motis & Joan Chamorro, Txarango i Germà
Negre-, i la tercera edició del Mirarock al Castell de Miravet que
continua apostant per grups procedents de les Terres de l’Ebre com Èric
Vinaixa, Xeic! i Segonamà i que enguany porta com a grup convidat els
populars Catarres.
Sota el títol “Música als Monuments” s’han programat diverses sessions
de música de cambra, gospel i jazz en els monuments de les comarques
de Tarragona i Lleida. Especial menció al programa musical “La Pedra
Parla” del Reial Monestir de Santa Maria de Vallbona, amb direcció
artística del contratenor Jordi Domènec.
En la programació musical dels museus destaquen el cicle de concerts
de Jazz al Terrat del Museu d’Història de Catalunya i les nits d’estiu al
jardí del Museu d’Art de Girona.

Paradigma d’aquest diàleg és la celebració del Mercat de Santa Teca
al Castell d’Escornalbou a Riudecanyes que, durant un cap de setmana,
esdevindrà un espai obert on confluirà la cultura del territori a través
de la gastronomia i la viticultura, un mercat a l’aire lliure i un punt
d’intercanvi de coneixement.
L’altra plat fort de la programació d’estiu dels equipaments
patrimonials de la Generalitat de Catalunya són les activitats
adreçades al públic familiar. En l’àmbit de la recreació històrica, a més
de les habituals visites teatralitzades, repeteix temporada el gran
espectacle de circ romà “Emporiae. El camí a Romà”, i es dona veu, per
primera vegada, al rei Jaume I amb un espectacle teatral que tindrà
lloc de nit al Reial Monestir de Santes Creus, on es troben enterrats el
seu fill, Pere el Gran, i alguns dels grans protagonistes de la
Conquesta de Mallorca. Encara a Santes Creus, les famílies podran
gaudir també de dues noves propostes: el taller de percussió i ritmes
corporals “Monestir Sonor” i el concert per a infants de 0 a 6 anys,
“Barreja Barbuda”, en el que a través d’instruments de joguina, es
revisitaran cançons de joc, de bressol, danses, romanços i canterelles
tradicionals catalanes recollides per Joan Amades.
Més enllà dels espais monumentals, el Centre d’Arqueologia
Subaquàtica ofereix la possibilitat de fer una immersió al patrimoni
arqueològic que es conserva sota el mar a través de rutes per la costa
catalana a bord del Thetis, l’emblemàtic vaixell de treball dels
arqueòlegs subaquàtics, així com fer immersions per visitar les
excavacions que s’estiguin portant a terme aquest estiu.
L’estiu i el patrimoni cultural proposen, doncs, un gran ventall
d’activitats culturals molt engrescadores i de gran qualitat que compten
amb la coorganització, participació i col·laboració de les institucions i
entitats del territori.

Sempre amb l’objectiu de promoure el diàleg entre el patrimoni
monumental i les arts, enguany s’incorpora per primera vegada al
Festival Eufònic d’Arts Visuals i Sonores de les Terres de l’Ebre el Castell
de Miravet que acull una proposta de llum i so del col·lectiu Playmodes
feta expressament per aquest espai, i el Museu d’Arqueologia de
Catalunya que entra a formar part del circuit del Festival GREC de
Barcelona acollint tres de les propostes de la programació del festival.
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MÚSICA

Rock, folk, jazz, danses,
música de cambra i grans
intèrprets en escenaris
incomparables
4

Alt Empordà

Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural

CONCERTS AL FÒRUM
ROMÀ D’EMPÚRIES

La proposta musical d’aquest estiu del conjunt
arqueològic d’Empúries. Un espai únic on
conflueixen patrimoni cultural, música i el
Mediterrani 14, 15, 22 i 23 d’agost

14.08.15 Adrià Puntí
L’Adrià Puntí torna, després de molts anys, amb “BAND
BANG BANG”, una proposta alternativa que trenca un
silenci discogràfic de deu anys, amb la qual el públic
d’Empúries podrà gaudir de noves cançons.
Amb aquest espectacle, Puntí recupera la seva figura
teatral que serà el fil conductor d’un repertori que també
repassarà i revisitarà les cançons que l’han acompanyat
durant tota la seva carrera. Sens dubte, una nit molt
especial.

22h

€ 18

Venda d’entrades www.termproductions.com
Empúries. C. Puig i Cadafalch s/n. L’Escala-Empúries
Tel. 972770208 | macempuries.cultura@gencat.cat
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Alt Empordà
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CONCERTS AL FÒRUM
ROMÀ D’EMPÚRIES
15.08.15 Calexico + Núria Graham
Arribats de la seva gira europea, els nordamericans Calexico, de Tucson (Arizona), porten a
Empúries el folk indie del seu darrer treball discogràfic
“Edge of the Sun”. La banda, formada per Joey Burns i
John Convertino, han creuat barreres musicals adoptant
multitud d’estils i uns sons molt específics, marca de la
casa.
Núria Graham serà l’encarregada d’obrir la nit amb el
seu primer treball discogràfic “Bird eyes”, un treball que
s’endinsa en un marc compositiu i interpretatiu propi.
22h

€ 23

Venda d’entrades www.termproductions.com
Empúries. C. Puig i Cadafalch s/n. L’Escala-Empúries
Tel. 972770208 | macempuries.cultura@gencat.cat
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Alt Empordà
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CONCERTS AL FÒRUM
ROMÀ D’EMPÚRIES
22.08.15 Andrea Motis & Joan Chamorro
Un referent musical de l’escena jazzística catalana.
Aquesta jove artista canta amb una personalitat que no
es veia en anys, encara que també toca el saxo i la
trompeta. D’això en té gran part de responsabilitat el
seu mentor Joan Chamorro, un veterà del jazz català
amb una trajectòria com a saxofonista brillant i
dilatada. Motis i Chamorro presenten el seu darrer
projecte, Motis Chamorro Big Band, que compta amb la
participació de Josep Traver a la guitarra i altres
cordes, Ignasi Terraza al piano i Esteve Pi a la bateria.
La seva veu i el seu savoir faire ompliran de jazz el
fòrum d'Empúries.
22h

€ 18

Venda d’entrades www.termproductions.com
Empúries. C. Puig i Cadafalch s/n. L’Escala-Empúries
Tel. 972770208 | macempuries.cultura@gencat.cat
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Alt Empordà
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CONCERTS AL FÒRUM
ROMÀ D’EMPÚRIES
23.08.15 Txarango + Germà Negre
Posen punt i final als Concerts del Fòrum Romà l’energia i
el so inconfusible de Txarango que farà a Empúries una
de les poques actuacions que es veuran a Catalunya. Els
tons intensos del reggae, dub i latin compartiran espai
amb colors vius d’arrel mediterrània.
Els acompanyarà durant la nit una de les revelacions
musicals catalanes de la darrera temporada: Germà
Negre, una aposta per les cançons populars festives,
passades pel folk més ballable i el reggae més encès,
que ha seduït públic i programadors de tots els Països
Catalans.
22h

€ 14

Venda d’entrades www.termproductions.com
Empúries. C. Puig i Cadafalch s/n. L’Escala-Empúries
Tel. 972770208 | macempuries.cultura@gencat.cat
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Alt Empordà

FESTIVAL DE MÚSICA DE
SANT PERE DE RODES

Fidel als seus orígens, arriba la 15a edició d’un
dels clàssics de l’estiu empordanès. Piano i
música de cambra a càrrec d’artistes nacionals i
internacionals d’altíssim nivell i reconeixement
De l’11 de juliol al 29 d’agost

Juliol
11.07.15
Una flauta a l’Òpera. Alessandro Crosta, flauta. Nadia
Testa, piano. Obres de Verdi, Bize, Puccini
18.07.15
El virtuosisme de Listz. John Solomons, piano. Obres de
Liszt
25.07.15
Sumiko Tahuí, violí. Atsuko Kawakami, piano. Obres
de Mozart, Chopin, Sarasate, Brahms.
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Alt Empordà
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FESTIVAL DE MÚSICA DE
SANT PERE DE RODES
Agost
01.08.15
Albert Mamriev, piano. Obres de Chopin, Liszt, Wagner,
Verdi, Godowsky
05.08.15
Marco Tezza, piano. Obres de Schubert
08.08.15
Marco Reiss, violí. Frank Wasser, piano. Obres de
Händel, Rachmaninov, Brahms
12.08.15
Anna Tyshayeva, piano. Obres de Liszt, Franck, Ravel
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Alt Empordà

FESTIVAL DE MÚSICA DE
SANT PERE DE RODES
15.08.15-16-08.15
And the winner is... Les millors bandes sonores de
Hollywood. Carles & Sofia piano duo, orquestra
Concerts4good i Terres de Marca, Daniel Mestre,
director.
19.08.15
Sandro de Palma, piano. Obres de Scarlatti, Beethoven,
Chopin
22.08.15
Valentina Caiolo, violí. Alberto Casadei, violoncel.
Francesco de Zan, piano.
Obres de Brahms, Dvorák
26.08.15
Pierre-Laurent Bouchalart, piano. Obres de Beethoven
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Alt Empordà
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FESTIVAL DE MÚSICA DE
SANT PERE DE RODES
29.08.15
Anne Cathrine Eiken, soprano. Harald Björköy, tenor.
Geir Botnen, piano.
Obres de Grieg, Strauss, Puccini, Lehar

20 h

€ 20 / 25 (producció especial And the winner is...)

Venda d’entrades Oficina de Turisme de Port de la Selva
fins el dia abans del concert (972 387 122). Monestir de
Sant Pere de Rodes el mateix dia del concert (972 387 559
/ 972 194 238).
Conjunt Monumental de Sant Pere de Rodes. Camí del Monestir
s/n. Port de la Selva. santperederodes.cultura@gencat.cat
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Alt Empordà
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SCHUBERTÍADA A
VILABERTRAN

Deu dies intensos per gaudir de les creacions
musicals del mestre Schubert, del lied i de la
música de cambra. Reunits en el marc
incomparable de la Canònica de Vilabertran Del
20 al 29 d’agost
20.08.15 21.30h
Measha Brueggergosman, soprano. Justus Zeyen, piano.
Lieder de Franz Schubert, Shéhérazade - Maurice Ravel,
Wesendonck Lieder - Richard Wagner.

21.08.15 21.30h
Luca Pisaroni, baríton. Wolfram Rieger, piano. Lieder de
Franz Schubert

22.08.15 21.30h
Prélude
à
l'après-midi
d'un
faune
(Claude
Debussy/Arnold Schönberg). Das Lied von der Erde
(Gustav Mahler/Arnold Schönberg).
Charles Reid, tenor. Matthias Goerne, baríton. NN, tenor.
Dalia Quartet. Frano Kakarigi, contrabaix. Isaac Rodríguez,
clarinet. Alvaro Octavio, flauta. Sebastián Gimeno, oboè.
Guillermo Salcedo, fagot. David Fernández, trompa. Daniel
Espasa, harmònium. Alexander Schmalcz, piano. Josep Pons,
director.
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Alt Empordà
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SCHUBERTÍADA A
VILABERTRAN
23.08.15 19h
Matthias Goerne, baríton. Alexander Schmalcz, piano. Aus
den hebräischen Gesängen, n. 15 de Myrten, op. 25; Dichters
Genesung, n. 5 i Liebesbotschaft, n. 6, de Sechs Gedichte aus
dem Liederbuch eines Malers, op. 36; Liederkreis, op. 39;
Liederkreis, op. 24 - Robert Schumann.

24.08.15 18.30h
Fermín Villanueva, violoncel. Stephan König, piano. Sonata
“Arpeggione” en la menor D.821 - Franz Schubert Suite
Populaire Espagnole - Manuel de Falla “Heremía”, per a
violoncel i piano (estrena) - Jordi Cervelló Intermezzo de
"Goyescas" - Enric Granados Die Winde des Sommers (estrena)
- Stephan König

24.08.15 21.30h
Quartet Casals. Quartet per a cordes op.33, n. 3 - Franz
Joseph Haydn Quartet per a cordes K465, "Dissonàncies" Wolfgang Amadeus Mozart Quartet per a cordes n. 13,
"Rosamunda" - Franz Schubert.
14
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Alt Empordà

SCHUBERTÍADA A
VILABERTRAN
25.08.15 21.30h
Quartet Gerhard Fermín Villlanueva, violoncel. Quartet
en Sol Major KV 387 de Wolfgang Amadeus Mozart
"Officium breve in memoriam Andreae Szervanskzy",
op.28 - György Kurtag Quintet per a cordes D.956 Franz Schubert.
26.08.15 18.30h
Cuarteto Klimt. Quartet en la major, op. 20 n. 6, Hob
3/36 - Franz Joseph Haydn Rondo (c. 1906) - Anton
Webern Quartet en re menor, n. 14 D810, "La mort i la
donzella" - Franz Schubert.
26.08.15 21.30h
Ignasi Cambra, piano. Sonata per a piano n. 17,
"Tempesta"- Ludwig van Beethoven Polonesa – Fantasía,
op. 61 n. 7 - Frédéric Chopin Impromptus, op. 90 - Franz
Schubert Sonata per a piano, op. 14 "Clar de lluna" Ludwig van Beethoven.
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Alt Empordà

SCHUBERTÍADA A
VILABERTRAN
27.08.15 18.30h
Descordant Franz Schubert (concert familiar). Solistes de la
Camerata 432 David Puertas (narrador).
27.08.15 21.30h
Sarah Connolly, mezzosoprano. Malcolm Martineau,
piano. Ellens Gesänge, de Sieben Gesänge aus Walter
Scotts 'Fräulein vom See', op 52 - Franz Schubert
Frauenliebe und -leben, op. 42 - Robert Schumann Cançons
d'Albert Roussel, Benjamin Britten, Ivor Gurney i Joaquín
Turina.
28.08.15 18.30h
Oddur Jonsson, baríton. Júlia Pujol, piano.
Schwanengesang, D957 - Franz Schubert Gesänge des
Harfners, D478 - Franz Schubert
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Alt Empordà

SCHUBERTÍADA A
VILABERTRAN
28.08.15 21.30h
Dorothea Röschmann, soprano Malcolm Martineau,
piano. Gesänge aus "Wilhelm Meister", D877 - Franz
Schubert Gedichte von Eduard Möricke (selecció) - Hugo
Wolf Des Knaben Wunderhorn (selecció); Rückert-Lieder Gustav Mahler.
29.08.15 18.30h
Iván Martín, piano. Impromptu, D899, n.2 i Impromptu,
D935, n.4 - Franz Schubert Sonata op.2 n.1 - Ludwig van
Beethoven Sonata op.10, n.1 - Ludwig van Beethoven
Schubert: Fantasia per a piano, D760, "Wandererfantasie"
- Franz Schubert.
29.08.15 21.30h
Elena Copons, soprano. Francisco Poyato, piano. Cor
de cambra de la Diputació de Girona (Pablo Larraz,
director) Obres de Franz Schubert.
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Alt Empordà

Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural

SCHUBERTÍADA A
VILABERTRAN
Matinals Bach&Breakfast
22 i 23 d’agost (11.30h)

Enguany, la 23a edició de la Schubertíada programa
dues matinals dedicades a Johann Sebastian Bach, per
celebrar l’enregistrament que el violoncel·lista Arnau
Tomàs ha fet de les Suites per a violoncel.

€ Consulta preus, abonaments i allotjament a:
www.schubertiadavilabertran.cat
Venda d’entrades www.4tickets.es/schubertiada

Canònica de Santa Maria de Vilabertran. Carrer Abadia, 4.
Vilabertran. Tel. 972508787 | vilabertran.cultura@gencat.cat
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Ribera d’Ebre
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III MIRAROCK AL
CASTELL DE MIRAVET

La proposta musical d’estiu de la Ribera d’Ebre
té nom propi: Mirarock. Durant dues nits el
castell de Miravet s’omple de la millor música
per vibrar i saltar. La nit és jove 4 i 11 de juliol

04.07.15 Èric Vinaixa
Cantant, músic, compositor i productor, Èric Vinaixa és fill
de Miravet. Ex component del grup de rock Rodamons,
comença els seus projectes en solitari l’any 2006. Amb el
seu primer àlbum La famosa gemma de Galveston, ens
oferia un registre més íntim que ha continuat amb el seu
darrer treball Insinuacions (2013).
A Miravet, l’artita ofereix el darrer concert de la seva
gira "Insinuacions... i més“, on ens oferirà el seu particular
univers musical fusionant el rock amb el blues i el soul,
amb pinzellades de pop i de clàssic.
22h € 10 (anticipada) / 12 (taquilles)
*Hi haurà servei de bus gratuït per pujar al castell
Venda d’entrades www.codetickets.com | Ajuntament de
Miravet
Castell de Miravet. Camí del Castell s/n. Miravet. Tel.
977407368 | miravet.cultura@gencat.cat
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III MIRAROCK AL
CASTELL DE MIRAVET
11.07.15 Els Catarres + Xeic! +
Segonamà + DJ Paulard
El plat fort de la tercera edició del Mirarock es
concentra la nit de l’11 de juliol amb una de les bandes
més populars de Catalunya, Els Catarres. La seva
sonoritat acústica, a mig camí del folk i el pop,
combinada amb ritmes ballables, es desplega a
l'escenari amb una energia i alegria que els fa únics.
Al Castell de Miravet arriben amb “Big Bang”, el seu
darrer treball, presentat el passat abril, ple de cançons
rebels, d'amor i combatives, però sempre en clau
positiva.
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Ribera d’Ebre

III MIRAROCK AL
CASTELL DE MIRAVET
Acompanyen Els Catarres, els ebrencs Xeic! La banda de
Rasquera torna a escena amb el seu cinquè treball
“Som”, un àlbum ple de força, vitalitat i compromís que
omplirà l’escenari del Mirarock de festa i revindicació.
També hi seran Segonamà, un grup emergent del Baix
Camp nascut el 2012 i que acompanyat a grups com
Bongo Botrako, Brams, Pirat’s Sound Sistema, La Troba
Kung-Fú, Strombers, Itaca Band i Els Catarres.
DJ Paulard posarà punt final a la nit del Mirarock amb
una sessió de música electrònica que durarà fins a les sis
de la matinada.
23h € 10 (anticipada) / 15 (taquilles)
*Hi haurà servei de bus gratuït per pujar al castell
Venda d’entrades www.codetickets.com | Ajuntament de
Miravet
Castell de Miravet. Camí del Castell s/n. Miravet. Tel.
977407368 | miravet.cultura@gencat.cat
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MÚSICA ALS MONUMENTS:
GOSPEL A SANTES CREUS

La puresa i l’austeritat característica de
l’arquitectura cistercenca s’omple, un any més
al Reial Monestir de Santes Creus, de
l’espiritualitat i de l’energia de les veus del
gospel

08.08.15 The Kingdom Gospel Choir
El distingit cor The Kingdom Gospel Choir, procedent de
Londres, serà l’encarregat de posar música i espiritualitat
al Reial Monestir de Santes Creus. Presenten el seu àlbum
“Gospel&Pop”.
Aquesta és una formació contemporània de les més
respectades d’Europa. En concerts són espectaculars.
Tenen una visió moderna i innovadora del gospel amb
bases rítmiques de pop i funkie, sempre des d’una
profunda experiència espiritual interior.

22h

€ 20 (anticipada) / 22 (taquilles)

Venda d’entrades www.codetickets.com
Reial Monestir de Santes Creus. Plaça Jaume el Just s/n.
Aiguamúrcia. Tel. 977638329 | santescreus.cultura@gencat.cat
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MÚSICA ALS MONUMENTS:
QUARTETS DE CORDA A
ESCORNALBOU

El Castell Monestir d’Escornalbou ens endinsa
en una època en què la burgesia benestant va
habilitar antics edificis històrics per convertir-los
en les seves residències. Un espai idoni per
l’imaginari refinat dels cortesans

19.07.15 Danses i festes al castell del Duc
El pas-doble, el rock, les sevillanes i les sardanes són
danses dels nostres dies però que ja es ballaven ara fa
400 anys. L’orquestra Camerata XXI serà, doncs,
l’encarregada d’omplir el castell d’Escornalbou de les
danses antecessores dels balls d’avui. Danses de caire
popular que es combinen amb les danses de la cort, més
refinades i pausades.
El quartet de corda protagonista ens portarà música
italiana com un dels primers “grans èxits comercials” de
la història de la música: els balleti de Gastoldi; la música
de moda als palaus dels prínceps alemanys i quatre de
les danses populars que es ballaven a les festes
organitzades als castells dels cavallers britànics.
19h

€ gratuït

Castell Monestir d’Escornalbou. Carretera d’Escornalbou s/n.
Riudecanyes. Tel. 977834007 | escornalbou.cultura@gencat.cat
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MÚSICA ALS MONUMENTS:
QUARTETS DE CORDA A
ESCORNALBOU
FALTA IMATGE

16.08.15 Quartet Toldrà
Concert de corda ple de romanticisme, evocacions
poètiques i descoberta de nous estils, on recorrerem
l’obra de diferents compositors com Aleksandr Borodín,
compositor del romanticisme rus, Dmitri Shostakovich,
Felix Mendelssohn o Eduard Toldrà.
Els
components
del
quartet
són:
Cristina
Morell (violí), Pau Guiu (violí), Jordi Mellado (viola)
i Cèlia Brunet (violoncel), alumnes del Conservatori de
Vila-seca, que finalitzen els estudis de Grau Professional
amb les millors qualificacions en les seves especialitats.
19h

€ gratuït

Castell Monestir d’Escornalbou. Carretera d’Escornalbou s/n.
Riudecanyes. Tel. 977834007 | escornalbou.cultura@gencat.cat
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MÚSICA ALS MONUMENTS:
LA PEDRA PARLA A
VALLBONA DE LES MONGES

Als Monestirs Reials de Catalunya, mentre
s’escolta la música, el sol entra esbiaixat
canviant constantment l’escenari que veiem.
Quan arriba la nit, la foscor guanya i tota la
força es concentra en l’escenari 25 i 26 de juliol

25.07.15 Vespres d’Arnadí
Liderat pel clavicembalista Dani Espasa i Pere
Saragossa, l’orquestra barroca Vespres D’Arnadí ofereix
I virtuosi mendicanti, un programa amb alguns dels
concerts més brillants de Vivaldi, Händel i Marcello.
L’objectiu de Vespres d’Arnadí és estudiar i difondre el
repertori de finals del segle XVII i principis del segle
XVIII. El seu instrumentari es situa en la modernitat del
zenit barroc: oboè, arxillaüt, fagot i violoncel.
20h € 20 (anticipada) / 22 (taquilles)
*Abonament cicle “La Pedra Parla”: 50 € (3 concerts)
Venda d’entrades www.codetickets.com
Monestir Reial de Santa Maria. Carrer Major s/n. Vallbona de
les Monges. Tel. 973330266 | vallbona@monestirvallbona.cat

25

L’Urgell

Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural

MÚSICA ALS MONUMENTS:
LA PEDRA PARLA A
VALLBONA DE LES MONGES
26.07.15 El Cant de la Sibil·la
La veu del prestigiós contratenor Jordi Domènech,
acompanyat del cor La Xàntria, (mot que des de temps
antics denominava els cantants que formaven les capelles
musicals, per influència del mot francès chanteur), ens
desvela el misteri del Cant de la Sibil·la, un drama
litúrgic que narra de forma cruenta la fi del món i que va
ser declarat Patrimoni Cultural Immaterial de la
Humanitat per la UNESCO l’any 2010.
Durant el concert, s’interpretaran també les profecies de
la Sibil·la del polifonista del Renaixement, Orlando di
Lasso. Direcció de Pere-Lluís Biosca.
12.30h € 20 (anticipada) / 22 (taquilles)
*Abonament cicle “La Pedra Parla”: 50 € (3 concerts)
Venda d’entrades www.codetickets.com
Monestir Reial de Santa Maria. Carrer Major s/n. Vallbona de
les Monges. Tel. 973330266 vallbona@monestirvallbona.cat
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MÚSICA ALS MONUMENTS:
LA PEDRA PARLA A
VALLBONA DE LES MONGES
26.07.15 Alba Ventura, piano
Fora de proves i exàmens, alguns estudis de piano
poden ser també brillantíssimes peces de concert, i a
mans de la pianista Alba Ventura, molt més. Professora
titular al Conservatori Superior de Música del Liceu, visita
aquest estiu el Monestir Reial de Vallbona de les
Monges, on interpretarà Els grans estudis de Czerny,
Liszt, Chopin, Mendelssohn, Debussy, Sibelius, Scriabin,
Prokofiev, Rautavaara i Kapustin.

18h € 20 (anticipada) / 22 (taquilles)
*Abonament cicle “La Pedra Parla”: 50 € (3 concerts)
Venda d’entrades www.codetickets.com
Monestir Reial de Santa Maria. Carrer Major s/n. Vallbona de
les Monges. Tel. 973330266 | vallbona@monestirvallbona.cat
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MÚSICA ALS MONUMENTS:
JAZZ A BELLPUIG

El convent de Sant Bartomeu de Bellpuig és
producte d'un món en transformació: testimoni
del pas del Gòtic al Renaixement, però també
testimoni, enguany, de l’evolució i revolució del
jazz

15.08.15 Alberto Bello & Oriol Saña
La unió de la base rítmica -contrabaix i guitarra- i dels
solistes Albert Bello a la guitarra i Oriol Saña al violí, és
la màxima expressió musical d’Experiment 1.0 -quartetJazz Manouche. Un projecte inspirat en la sonoritat del
Quintet de Hot Club de France, que va revolucionar Paris
i el jazz europeu durant la segona meitat de la dècada
dels anys 30 o 40 del segle XX.
El virtuosisme d’aquests dos artistes no deixa indiferent.
Albert i Oriol són sinònims d'improvisació en estat pur,
energia positiva i alegria en una posada en escena molt
acurada i una connexió amb el públic que el farà vibrar
des del primer minut fins al final.
19h

€ 15

Venda d’entrades www.codetickets.com
Convent de Sant Bartomeu. Carretera de Belianes s/n. Bellpuig.
Tel. 973320292 | bellpuig.cultura@gencat.cat
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MÚSICA ALS MONUMENTS:
BARROC A LA CARTOIXA
D’ESCALADEI

En aquest espai ple de pau i serenitat, els
monjos cartoixans van seguir un model de vida
marcat pel silenci i l’oració. Aquest estiu
s’omple de música viva, lluminosa i amb un
gran esperit

28.08.15 Projecte Vivaldi
Al refetor de la Cartoixa d’Escaladei, el grup de música
de cambra ReBLa’T, format per set instrumentistes,
dedica el capvespre de la Cartoixa a les obres del gran
violinista i compositor del barroc, Antonio Vivaldi.
En concret, sentirem l’obra per a solista, des d’àries
d’òpera, un concert per a violoncel fins als seus més
famosos concerts de violí. Un concert amb una música
molt viva, molt lluminosa i amb un gran esperit.

20h € gratuït
Reserves escaladei.cultura@gencat.cat | tel. 977 82 70 06
Cartoixa d’Escaladei. Camí de la Cartoixa s/n. Escaladei. Tel.
977827006 | escaladei.cultura@gencat.cat
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JAZZ AL TERRAT DEL
MUSEU D’HISTÒRIA

Barcelonès

Un passeig sota els estels pels ritmes emblema de la
música popular afroamericana des de la cèntrica
terrassa del Museu d’Història de Catalunya, al Palau
de Mar, al Port Vell de Barcelona

01.07.15-05.08.15 Jazz al terrat
A través de sis variades actuacions podreu descobrir
aquest estiu músics i bandes representatives de gèneres
sempre vitals com el swing, el boogie woogie, el jazz
groove, el rhythm & blues, el soul jazz i el funk, amb
propostes sorgides de la nova escena barcelonina i la
complicitat de Jazz Terrassa.
01.07.15 Blues · Soul · R&B · Funk / Koko Jean & The
Tonics. Koko Jean, veu; Víctor Puertas, Hammond; Dani
Barlades, guitarra; Anton Jarl, bateria.
08.07.15 Jazz / Smack Dab. Oriol Vallès, trompeta;
Joan Casares, bateria; LLuc Casares, saxo tenor; Joël
Gonzàlez, piano; Pau Sala, contrabaix.
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Barcelonès

JAZZ AL TERRAT DEL
MUSEU D’HISTÒRIA
15.07.15 Jazz Groove / Arecio Smith Hammond Trio.
Arecio Smith, Hammond; Dave Wilkinson, guitarra; Caspar St.
Charles, bateria.
22.07.15 Lindy Hop / Bumpy Roof Band. Julien Silvan,
trompeta; Juli Aymí, clarinet; Josep Tutusaus, trombó; Kike
Angulo, guitarra; Queralt Camps, contrabaix; Martí Elias,
bateria
22.07.15 Blues & Boogie / Wax & Boogie Rhythm Combo.
Ster Wax, veu; David Giorgelli, teclats, Oriol Fontanals,
contrabaix; Reginald Vilardell, bateria.
05.08.15 Jazz i Soul / Marina Tuset. Marina Tuset, veu;
Kquimi Saigi, teclats; Joan Pascual, baix elèctric; Arnau
Figueres, bateria.
22h (accés lliure al museu de 20 a 22h) € 12 (inclou
consumició, entrada al museu i visita guiada a les exposicions)
Reserves 932254244 | mhcvisites.cultura@gencat.cat
Museu d’Història de Catalunya. Plaça Pau Vila, 1. Barcelona.
Tel. 932254244 | www.mhcat.cat

31

Gironès

Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural

NITS D’ESTIU AL MD’A.
MÚSICA, LLUNA I POESIA

Art, música i poesia per gaudir de les càlides
nits d’estiu i de la lluna al jardí del Palau
Episcopal, seu del Museu d’Art de Girona

15.07.15 Després d’una lectura de
Dante. John Solomons, piano.
Seguint amb els tradicionals concerts d’estiu, el Museu
d’Art de Girona ha programat dues propostes molt
especials: La primera, una selecció de peces dels anys de
pelegrinatge de Franz Liszt (dels quaderns de Suïssa i
Itàlia), que inclou els Tres Sonets de Petrarca i la
Fantasia sobre la Divina Comèdia de Dante,
interpretades per John Solomons, virtuós pianista
originari de Sri Lanka.

21h € 4,5 (inclou visita al Museu) – 3,5 (concert)
*Amics del Museu d’Art: gratuït
Museu d’Art de Girona. Pujada de la Catedral, 12. Girona.
Tel. 972203834 | museuart_girona.cultura@gencat.cat
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NITS D’ESTIU AL MD’A.
MÚSICA, LLUNA I POESIA
22.07.15 El cant del violí. Sumiko Tajihi,
violí Atsuko Kawakami, piano
Un programa variat, amb peces melòdiques i peces
virtuoses, que inclou la coneguda i inspirada Sonata
número 1 de Brahms i que posarà de manifest la gran
capacitat expressiva de les dues intèrprets originàries de
Japó. Obres de Mozart, Chopin, Brahms.

21h € 4,5 (inclou visita al Museu) – 3,5 (concert)
*Amics del Museu d’Art: gratuït
Museu d’Art de Girona. Pujada de la Catedral, 12. Girona.
Tel. 972203834 | museuart_girona.cultura@gencat.cat
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NITS D’ESTIU AL MD’A.
MÚSICA, LLUNA I POESIA
31.07.15/28.08.15 Nits de Lluna i
Poesia
El jardí del Museu és el recinte perfecte per acollir les
càlides nits d’estiu i aquestes originals propostes de
poesia contemporània ambientades amb música, una
proposta de l’Associació Magic Room:
31.07.15 Poesia a dues veus (Nadine Garralda i Esther
Arcilla), Duo Nocturnal (poesia i piano), CampoSanto
(tancament musical)
28.08.15 Tres veus poètiques (Ariadna Gómez, Jordi
Fornos i Alcon Hector), Música i poesia (Namina Miró do
Nascimento)
22 h € 4,5 (inclou visita al Museu) – 3,5 (espectacle)
*Amics del Museu d’Art: 2 €
Museu d’Art de Girona. Pujada de la Catedral, 12. Girona.
Tel. 972203834 | museuart_girona.cultura@gencat.cat
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MÚSICA DE CAMBRA A
CENTCELLES

Envoltats del mosaic de cúpula cristià més
antic del món romà, escoltarem i sentirem
alguns dels grans compositors de música
clàssica

28.07.15 Quartet Versus
Concert a càrrec del quartet Versus, format per
Guillermo Navarro García i Momoko Kawamoto al violí,
Diana Alexandru a la viola i Josep-Oriol Miró Cogul al
violoncel. Junts interpretaran peces de Samuel Barber,
Ernest Bloch, Philip Glass i Antonín Dvořák.
Format a Barcelona l’any 2006, el Quartet Versus actua
de manera regular a l’Estat Espanyol (Auditori de
Zaragoza, Auditori de Barcelona, Sala Maria Cristina de
Màlaga, Teatre Metropol de Tarragona...), Alemanya
(Berlín, Hannover, Konstanz i Göttingen) i a Suïssa
(Basilea, Boswill i Laussane) i col·laboren amb importants
agrupacions com la Kammerorchester Basel, Gstaad
Festival Orchestra o l’Ensemble Matheus de París.
20h

€ Consulta preus a www.mnat.cat

Conjunt Monumental de Centcelles. Afores s/n. Constantí. Tel.
977523374 | mnat@gencat.cat
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ANOIA FOLK AL
CASTELL DE CLARAMUNT

El Castell de Claramunt acull un any més l’emblemàtic
festival de música d’arrel tradicional, per a tota la
família. Una jornada inigualable en un entorn
privilegiat des d’on gaudir de la posta de sol

18.07.15 Anoia Folk
20h Noè Ribas presenta “Vine a la Festa”. Un
espectacle d’animació esbojarradament divertit i
participatiu, fruit de la fusió de ritmes ben diversos com
la música tradicional, la rumba, swing i el blues.
22h QU4RT PR1MERA presenta “Neurones a la punta
d’un iceberg”. Qu4rt Pr1mera es despulla fermament en
cada una de les seves noves 10 cançons, lletres que
mereixen d’una lectura acurada i melodies que
t’atraparan encara que no ho vulguis.
00h Halldor Mar presenta “Winds”. Halldor Mar és el
nom artístic de Halldór Már Stefánsson. cantautor i
guitarrista nascut a Reykjavík, Islàndia. La seva música
està basada en el folk acústic i alternatiu.

€ 8 (a partir de 16 anys) / 2 (de 6 a 15 anys) / gratuït 0-5 anys
/ Carnet jove 50% de descompte
Venda anticipada Posa’l Disc (tel. 938051531)
Castell de Claramunt. Camí del Castell s/n. La Pobla de
Claramunt. Tel. 938086075 | claramunt@diba.cat
36

ARTS ESCÈNIQUES

Dansa, teatre, titelles i arts
del moviment
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TEATRE DE TITELLES I
MOVIMENT CORPORI

L’Orient visita el Reial Monestir de Santes
Creus. Una interpretació índia d’una tècnica
japonesa portada al món de les titelles i les
màscares

02.08.15 Katkatha Titelles Arts

Trust

Després de l'èxit de l'any passat amb la companyia
txeca Forman Brothers Theatre, el Monestir Reial de
Santes Creus acull l'Orient, amb una de les companyies
més internacionals de la Índia la Katkatha Puppet Arts
Trust de Nova Delhi.
Durant 10 dies tindrà lloc el workshop internacional.
L’espectacle final no es desvetllarà fins el darrer dia, en
què la Cia. Katkatha i els alumnes del workshop
mostraran al públic el treball realitzat durant deu dies.

€ gratuït
Reial Monestir de Santes Creus. Plaça Jaume el Just s/n.
Aiguamúrcia. Tel. 977638329 | santescreus.cultura@gencat.cat
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EL FESTIVAL GREC AL MAC
BARCELONA

El Museu d’Arqueologia de CatalunyaBarcelona es converteix aquest any en un dels
escenaris del GREC. Festival de Barcelona. A
tocar del teatre grec de Montjuïc

08.07.15-10.07.15 Sabine Dahrendorf
i Josep Sanou. Epíleg d'un inici (El secret
de les meduses)
L’obra poètica i les reflexions estètiques de l’artista
Perejaume són el principal referent d’una proposta
escènica que s’interroga en clau de dansa contemporània
sobre els processos de la creació coreogràfica.
El repte l’assumeix la coreògrafa Sabine Dahrendorf
després de l'aplaudit El secret de les meduses, que ja es
va poder veure el setembre de 2014 al Pavelló Mies
van der Rohe. L’acompanya en aquesta aventura el
compositor Josep Sanou. Junts exploraran i convertiran
en so i moviment les reflexions de Perejaume, a més
d'alguns fragments de les obres de William
Shakespeare.
20.30h € 18
Venda d’entrades www.lameva.barcelona.cat/grec

MAC Barcelona. Passeig de Santa Madrona, 39. Parc de
Montjuïc, Barcelona. Tel. 934232149 | infomac@gencat.cat
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EL FESTIVAL GREC AL MAC
BARCELONA
14.07.15-18.07.15 Digue'm la veritat.
Cia. Eòlia / Pablo Ley / Josep Galindo
Què fa que el món avanci? Quin futur ens espera? La
història-ficció és la base de la primera producció de la
Companyia Eòlia en la qual, un sopar fet amb
ingredients d’altres temps s’acaba d’una manera
inesperada.
El dramaturg Pablo Ley i el director Josep Galindo
continuen la investigació escènica sobre el teatre i la
història contemporània que ja van començar el 2004
amb Homenatge a Catalunya. La Companyia Eòlia, que
porta la peça a escena, està integrada per actors i
actrius professionals que han estudiat interpretació a
l’escola Eòlia.
20.30h € 17
Venda d’entrades www.lameva.barcelona.cat/grec
MAC Barcelona. Passeig de Santa Madrona, 39. Parc de
Montjuïc, Barcelona. Tel. 934232149 | infomac@gencat.cat
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EL FESTIVAL GREC AL MAC
BARCELONA
24.07.15-26.07.15 Només ens
protegir del cel. Sílvia Delagneau

vol

El concepte de la mort serveix de punt de partida per al
muntatge guanyador del Premi Adrià Gual 2014, una
proposta multidisciplinària que aposta per la innovació
escènica i pel valor expressiu de la imatge.
Actors i gent del carrer formen a escena una comunitat
heterogènia. Mitjançant històries individuals, records i
sensacions, tots ells expressaran la transformació vital a
què s’enfronten. En aquest espectacle, el que és íntim i el
que és comunitari, allò màgic i allò terrenal, la vida i la
mort, participen plegats en un ball sense fi que és la
dansa de la creació.
20.30h € 17
Venda d’entrades www.lameva.barcelona.cat/grec
MAC Barcelona. Passeig de Santa Madrona, 39. Parc de
Montjuïc, Barcelona. Tel. 934232149 | infomac@gencat.cat
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NIT AL MD’A. MODEST URGELL
AL CAPVESTRE

Una nit ben diferents per gaudir de l’estiu al
jardí del Museu d’Art de Girona: art i teatre amb
Modest Urgell com a protagonista

08.07.15 Modest Urgell al capvespre
Una proposta per descobrir l’artista Modest Urgell, amb
la llum del capvespre que tant el va motivar. A través
d’una visita comentada descobrirem la faceta
dramaturga de l’artista.
Tot seguit, al jardí del Museu, La Minúscula Teatre farà
una lectura dramatitzada d’una de les seves obres
teatrals: una comèdia en un acte, estrenada al Teatre
Romea l’any 1897, que narra l’angoixa d’uns petits
burgesos que han acabat el sucre, indispensable per
preparar el got de llet per abans d’anar a dormir. Tot
amenitzat amb un tast de vi, gentilesa del Celler Can
Sais - D.O. Empordà.

20.30h (visita) 21h (teatre)
teatral) *Amics del Museu d’Art: 2 €

€

4,5 / 3,5 (espectacle

Museu d’Art de Girona. Pujada de la Catedral, 12. Girona.
Tel. 972203834 | museuart_girona.cultura@gencat.cat
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TRAGÈDIA GREGA A LA VIL·LA
ROMANA DELS MUNTS

Les dones de Troia seran repartides com a
trofeus per convertir-les en esclaves i
concubines dels vencedors. No hi ha compassió
per a elles. Una història plena de complexitat
que reflexiona sobre la dona al segle XXI

11.07.15 Les troianes 15. Cia. La Pell
Anna Estrada dirigeix aquesta adaptació d’un dels
clàssics de la tragèdia grega i que interpreta la
companyia La Pell.
Troianes 15 mostra a la dona com a mercaderia i botí
de guerra. Parla del paper que se li adjudica, del lloc
on se la relega. L’obra se centra també en l’horror de la
guerra, les seves conseqüències devastadores tant per
als vençuts com per als vencedors. Parla, doncs, del
dolor, de la venjança, del sacrifici, de l’amor, i de la
mort. Permet compartir una història plena de
complexitats i matisos per comprendre millor l’ésser
humà.
22h
Consulta preus a www.mnat.cat
Vil·la romana dels Munts. Passeig del Fortí s/n. Altafulla. Tel.
977652806 | mnat@gencat.cat
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ART CONTEMPORANI, CINEMA,
GASTRONOMIA

Llum, so, orígens, tradició,
contemporaneïtat, DO
Catalunya, Km 0
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FESTIVAL EUFÒNIC D’ARTS
VISUALS, A MIRAVET

Creativitat
i
tecnologia,
tradició
i
contemporaneïtat: la singularitat del paisatge
de les Terres de l’Ebre és l’element vertebrador i
diferencial del festival. La imponent fortalesa
del Castell de Miravet, un espai estratègic

15.08.15-06.09.15 Playmodes
Llum i so són els dos elements amb que el col·lectiu
Playmodes, en el context del Festival EUFONIC d’arts
visuals i sonores de les Terres de l’Ebre, treballa la seva
darrera instal·lació creada específicament pel Castell de
Miravet.
Playmodes és un col·lectiu audiovisual que treballa amb
tecnologies digitals pròpies creant instal·lacions
immersives, projectes de mapping i escenografies, amb
un esperit col·laboratiu. Els seus treballs s’han vist en
espais i festivals com LlumBCN, Primavera Sound i el
mapping de Taüll.

horari de visita al monument

€ gratuït amb l’entrada

Castell de Miravet. Camí del Castell s/n. Miravet. Tel.
977407368 | miravet.cultura@gencat.cat
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SANTA TECA.
GASTRONOMIA, CULTURA I
TERRITORI

Baix Camp

Dalt d’un turó, amb façana al mar i vistes
privilegiades,
s’alça
el
Castell
Monestir
d’Escornalbou. Aquest estiu esdevé un espai obert
on conflueix la cultura del territori a partir de la
gastronomia i la viticultura. Un mercat a l’aire
lliure. Un punt d’intercanvi de coneixement

18.07.15-19.07.15 Santa Teca
El Mercat de Santa Teca és la conjunció de producte
local de qualitat, gastronomia de fusió i petits tastets de
cultura contemporània. El mercat ofereix cuina
experimental, productes saludables, tastos de vins
ecològics i cerveses artesanes. En paral·lel, concerts,
exposicions, accions poètiques, presentacions i
conferències. Menjar, beure, aprendre i gaudir.
Una oportunitat per al tast i una experiència sensorial.
Un edifici i una marca amb fonaments clars: la fusió entre
el saber fer de la tradició mediterrània remesclat amb
la lògica de la innovació i el contemporani.
12h-01h (obertura mercat) / 20h-03h (activitats) € 3 (entrada
al recinte) *degustacions no incloses
Castell Monestir d’Escornalbou. Carretera d’Escornalbou s/n.
Riudecanyes. Tel. 977834007 escornalbou.cultura@gencat.cat
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PATRIMONI, VI I CULTURA
AMB DO A CENTCELLES

Territoris creatius, les DO’s del Camp de
Tarragona i les Terres de l’Ebre s’uneixen per
oferir espectacles, visites al patrimoni, tast de
vins i cultura. La Vil·la Romana de Centcelles és
un dels escenaris triats pels “DiVins”

03.07.15 Divendres “DiVins”
El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona participa
en la segona edició dels Divendres DiVins. Patrimoni,
Vi i Cultura amb DO, en el qual es combinen la
presentació i tast de vins de diferents DO, les visites als
centres patrimonials i diferents activitats creatives.
A Centcelles la convidada serà la DO Catalunya. Hi
haurà visita a la vil·la romana, tast de vins i una
proposta molt creativa: L’auca del vi: els colors i la
festa, a càrrec d’Aleix Cort, Mar Cort i Olga Resina.

19.30h (visita guiada) 20.15h (tast i espectacle)
Reserves 977328103 | premsa@do-catalunya.com

€

5

Conjunt Monumental de Centcelles. C. Afores s/n. Constantí.
977827006 | escaladei.cultura@gencat.cat
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CINEFÒRUM A LA
CARTOIXA D’ESCALADEI

Al bell mig de la Cartoixa d´Escaladei, construïda i
habitada, en un temps remot ja, per l´orde dels
cartoixans, disfrutarem d´aquest relat il·luminador
sobre fe i heroisme, basat en fets reals. Tota una
experiència visual i moral

21.08.15 De Déus i Homes
El cinefòrum d’enguany està dedicat al film Des Hommes et
des Dieux de Xavier Beauvois, guanyadora del Gran Premi
del Jurat del Festival de Cannes 2010, entre altres. La
pel·lícula narra uns fets històrics i la vida d’una comunitat
monàstica francesa que vivia a l'Atlas i que fou assassinada
per no se sap qui, en uns anys que Algèria estava sacsejada
per convulsions polítiques i accions de diversos grups armats.
Un tema actual plantejat amb una equanimitat, bellesa i
profunditat insòlites, que mostra les reaccions d’una comunitat
contemplativa cristiana i d’una població rural musulmana que
conviuen amb harmonia confrontades amb l’amenaça del
terror i la mort. La sessió serà presentada per Josep Maria
Mallarach.
20h € gratuït
Reserves escaladei.cultura@gencat.cat | tel. 977 82 70 06
Cartoixa d’Escaladei. Camí de la Cartoixa s/n. Escaladei. Tel.
977827006 | escaladei.cultura@gencat.cat
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CINEMA A LA FRESCA AL
MNATEC

Al Vapor Aymerich, Amat i Jover, la millor obra
arquitectònica industrial modernista del país i
seu del mNACTEC, hi passen moltes coses
aquest estiu. Entre elles, una bona sessió de
cinema a la fresca

21.08.15 The Imitation Game
(Descifrando Enigma)
Durant l'hivern de 1952, les autoritats britàniques entren
a casa del matemàtic, analista i heroi de guerra Alan
Turing, amb la intenció d'investigar la denúncia d'un
robatori. Al final acaben arrestant Turing acusant-lo
d'"indecència greu", un càrrec que representa una
devastadora condemna per una ofensa criminal,
ser homosexual. Els oficials desconeixen que en realitat
estan incriminant el pioner de la Informàtica actual.
Touring va desencriptar el codi de la màquina Enigma
dels alemanys durant la Segona Guerra Mundial. Durant
la sessió s’exposarà una rèplica de la màquina Enigma,
que forma part de l’exposició “L’enigma de l’ordinador”.
22h € gratuït
Reserves activitats.mnactec@gencat.cat
Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Rambla d’Ègara,
270. Terrassa. Tel. 937368966 www.mnactec.cat
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RECREANT LA HISTÒRIA

Ibers, romans, reis
medievals i altres
personatges de la història
cobren vida aquest estiu al
nostre patrimoni cultural
50
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JAUME I PARLA A SANTES
CREUS

Alt Camp

Escoltar la veu del rei Jaume I en un escenari
monumental com és el Reial Monestir de Santes Creus,
serà tota una experiència. Un home del segle XIII torna
a la vida al lloc on s’hi conserven les restes del seu
fill, Pere el Gran

31.07.15/01.08.15 La gran aventura
de Jaume I
Pocs personatges de la història de Catalunya són tan
coneguts com el rei Jaume I. Però, la seva personalitat
històrica ha quedat sovint transformada per la llegenda i
el mite: un rei que pateix, que dubta. Orgullós, pactista i
humà. La seva primera gran gesta: la conquesta de
Mallorca, molt relacionada amb Santes Creus. L’actor
Rodo Gener es posa en la pell del gran rei i, a través
d’un monòleg escenificat i de textos extrets del Llibre dels
Fets, glossarà la gran aventura vital de Jaume I. De fons,
la veu de la cantant Mariona Forteza.
21h i 23h € 10
Reserves Tel. 977638329 | santescreus.cultura@gencat.cat
Reial Monestir de Santes Creus. Plaça Jaume el Just s/n.
Aiguamúrcia.
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EMPORIAE. EL CAMÍ A
ROMA

Aquest estiu tornen a Empúries els Jocs de
l‘antiga Roma. Un espectacle que recrea els
espectaculars jocs del Coliseu romà. Una
experiència única

17, 18 i 19 DE JULIOL
“Emporiae” és un espectacle d'acció inspirat en les lluites
de gladiadors i curses de quadrigues romanes. Una
barreja del millor viscut a la sorra dels millors
amfiteatres i circs de l'Imperi Romà. Lluites de
gladiadors, acrobàcies a cavall, curses de carros,
dansa... es presenten de forma espectacular amb una
direcció artística molt acurada que permeten endinsar-se
en una aventura en directe. Destaquen les accions a
cavall, els espectacles amb foc, la dansa, les lluites de
gladiadors i 3 quadrigues romanes que competeixen en
carreres espectaculars.
17.07 a les 19 h / 18.07-19.07 a les 12.30 h i a les
18.30 h € 20 (adults) / 15 (nens) / Paquet familiar 2 adults + 2

nens 60 €
Venda d’entrades www.ticketea.com

Empúries. C. Puig i Cadafalch s/n. L’Escala-Empúries
Tel. 972 77 02 08 | macempuries.cultura@gencat.cat
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EMPÚRIES CAP AL TARD

Per conèixer Empúries d’una forma especial el
millor moment és al capvespre, una hora
immillorable per gaudir de la tranquil·litat i la
màgia del jaciment i descobrir històries de la
mà dels seus antics habitants
27.06.15-29.08.15 Lucila, una meuca romana. Una visita
a l’exposició Sexe a lèpoca romana i un itinerari per la
ciutat romana d’Empúries des del punt de vista, molt
particular, d’una prostituta romana. Dissabtes 27 juny; 4, 11
i 25 de juliol; 1, 8, 15, 22 i 29 d’agost
18h € 4

13.07.15-11.09.15 In vino veritas. Una història
protagonitzada per ibers, els antics habitants indígenes
de la ciutat romana. Cada dilluns, dimecres i divendres del 13

de juliol a l’11 de setembre (català); cada dijous del 6 al 27
d’agost (castellà)
Juliol 20h / Agost 19.30h / Setembre 19h € 10

04.08.15-25.08.15 Sota la mirada dels déus. Una història
plena d’intriga, amb un final inesperat, protagonitzada
per la deessa grega Artemisa i l’esclau romà Gal·lus.
Cada dimarts d’agost
Juliol 20h / Agost 19.30h / Setembre 19h

€ 10

Empúries. C. Puig i Cadafalch s/n. L’Escala-Empúries. Tel. 972
77 02 08 | macempuries.cultura@gencat.cat
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VISITES ROMANES A
EMPORIAE

Empúries és un dels escenaris privilegiats de la nostra
història. Porta d’entrada de la cultura grega i romana a
la península Ibèrica, a Empúries conviuen les restes
d’una ciutat grega amb les d’una ciutat romana,
l’antiga Emporiae

01.07.15-13.09.15 Visites romanes
Iulia Domitia o Caius Aemilius, antics habitants de
l’Empúries romana del segle I dC, ens mostraran en
aquesta divertida visita, com era la seva ciutat, com es
vivia, com eren les cases, carrers, places, mercats i
temples.
01.07.15-15.07.15/15.0.15-13.09.15 de dilluns a diumenge:
11h (castellà) i 17h (català)
15.07.15-15.08.15 de dilluns a diumenge: 11h (francès).
Dilluns, dimecres i divendres: 17h (castellà). Dimarts, dijous i
diumenges 17h (català).

€

4 (menors de 8 anys gratuït)
Reserves 972775976 | macempuries.cultura@gencat.cat

Empúries. C. Puig i Cadafalch s/n. L’Escala-Empúries. Tel.
972770208 | macempuries.cultura@gencat.cat
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INDIKETA, ULTIBELES I
BINTAR A ULLASTRET

La ciutat ibèrica del Puig de Sant Andreu
d’Ullastret és la més gran conservada a
Catalunya. Va ser capital de la tribu que els
autors clàssics van anomenar indigets

04.07.15-05.07.15 Una visita singular a
Ullastret
Indiketa, una antiga habitant de la ciutat ibera
d'Ullastret d'ara fa 2.300 anys, convida en aquesta
visita a passejar pel jaciment i a recordar plegats un
moment clau de la història: l'arribada dels romans.
L’acompanyen en aquesta història els seus amics,
Ultibeles i Bintar.

19h

€ gratuït amb l’entrada al jaciment

Ciutat ibèrica d’Ullastret. C. Afores s/n. Ullastret. Tel. 972179058
macullastret.cultura@gencat.cat
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PARE ABAT… HI HA
PELEGRINS A SANT PERE DE
GALLIGANTS

Al Monestir de Sant Pere de Galligants van
viure, durant el segle XII, monjos benedictins
segons l’estricta regle de Sant Benet. Com era
aquesta vida?

28.06.15-30.08.15 Un passeig per la
història de Sant Pere de Galligants
Pare Abat, hi ha pelegrins! Així comença aquest divertit
recorregut històric pel monestir de Sant Pere de
Galligants, una de les mostres més notables del romànic
català. Una manera d’apropar-nos, entretinguda i
divertida, a la vida i a la quotidianitat dels monjos que
hi van viure i de la gent del segle XII. Diumenges 28 de

juny, 26 de juliol i 30 d'agost (català). Dissabtes 25 de juliol i 29
d'agost (castellà).

28.06/26.07/30.08 a les 12h. 25.07/29/08 a les 18h

€ gratuït
Reserves 972204637/972202632 | macgirona.cultura@gencat.cat

Monestir de Sant Pere de Galligants (MAC Girona). Carrer de
Santa Llúcia, 8. Girona.
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LA PASSIÓ DE SANT
FRUCTUÓS III:
L’ENTERRAMENT

Una proposta per descobrir els orígens del
cristianisme. Una iniciativa que combina teatre,
història, arqueologia i turisme. Una oportunitat
per gaudir d’un dels espais Patrimoni de la
Humanitat

12.07.15 La passió de Sant Fructuós III:
l’enterrament
El 259 dC, l’aleshores bisbe de Tàrraco, Fructuós, i els
seus diaques Auguri i Eulogi, van ser cremats vius a
l’amfiteatre, sota la persecució dels emperadors romans
Valerià i Gal·liè. Van ser enterrats a la Necròpolis
Paleocristiana de Tarragona.
Basat en fets reals, reviurem el seu enterrament. Els
participants recorreran aquest espai cementirial d’època
antiga i seran testimonis del ritual i dels costums funeraris
dels primers cristians que van habitar Catalunya.
De 10 a 13h (passis cada 20 minuts)
Venda d’entrades www.tarracoticket.cat

€ 12

Necròpolis Paleocristiana. Av. De Ramón i Cajal, 84. Tarragona.
Tel. 977211175 mnat@gencat.cat
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UN ESTIU DE ROMANS A
TÀRRACO

A prop de Tarragona, a Altafulla, es troba la vil·la
romana dels Munts, un dels conjunts més importants
d'Hispània en la seva categoria. Un important nucli
residencial que va pertànyer a un alt càrrec de
l'administració romana de Tàrraco: Caius Valerius

27.06.15-05.09.15 Caius i Faustina us
conviden a la seva vil·la
Com cada estiu, a la Vil·la romana dels Munts, Caius
Valerius –duumvir de Tàrraco– i la seva esposa Faustina,
ens obren les portes de casa seva per conèixer com hi
vivien em aquest entorn tan privilegiat. Ho fan als
capvespres. I com a bons amfitrions, en acabar el
recorregut, convidaran a un aperitiu: vi amb mel i fruites,
refrescos i diversos productes de la terra. Una ocasió
única per conèixer la vida diària dels romans en una
vil·la de l’entorn de Tàrraco. Dissabtes 27 de juny, 11 i 25 de
juliol, 8 i 22 d'agost i 5 de setembre
19.30h

€ 8 (adults) / 4 (de 5 a 16 anys) / gratuït (menors

de 5 anys)
Reserves 977251515/977652806
Vil·la romana dels Munts. Passeig del Fortí s/n. Altafulla. Tel.
977652806 mnat@gencat.cat
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ESTIU AMB NENS

Tallers, concerts i visites
diferents per apropar el
patrimoni cultural als més
petits de casa
59
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MONESTIR SONOR A
SANTES CREUS

Com sona un monestir? L’acústica és la mateixa
a totes les estances? Descobreix com sona
Santes Creus amb aquesta impressionant ruta
sonora. Percussió i ritmes corporals, en grup i en
família

09.08.15 Monestir Sonor. Taller de
percussió
Als diversos espais del Reial Monestir de Santes Creus, grans i
petits aprendran diversos ritmes musicals a través d’instruments
de percussió triats d’acord a les característiques acústiques i
de ressonància de les estances del Monestir (dormitori, cenacle
i sala capitular). Els grups rotaran per les diverses estances on,
a més de practicar amb els instruments, descobriran ritmes
corporals.
L’activitat finalitza al dormitori del Monestir. Les famílies
posaran en comú l’experiència viscuda i gaudiran d’una
demostració per part dels monitors, professionals de la
percussió.
12h

€5

Reserves Tel. 977638329 | santescreus.cultura@gencat.cat
Reial Monestir de Santes Creus. Plaça Jaume el Just s/n.
Aiguamúrcia. Tel. 977638329 santescreus.cultura@gencat.cat
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BARREGA BARBUDA PER
ALS MÉS MENUTS

Una princesa canta i un barbut hi posa els micròfons?
O una barbuda dibuixa i un príncep toca els acords?
Un barbut princesa i una princesa barbuda posen
música a l’estiu dels més menuts de casa entre
guitarres roses, maraques-granota i trompetes
plasticoses

16.08.15 / 22.08.15
Amb una estètica minimalista, fent servir instruments de
joguina i amb ritmes pop, la formació 2princesesbarbudes
revisita cançons de joc, de treball, de bressol, danses,
romanços i cantarelles tradicionals catalanes recollides per
Joan Amades. Tot plegat amb tocs de clown, teatre
d’objectes i poesia visual. Un espectacle per als més petits de
la casa en un ambient casolà, proper i màgic. Nens i nenes
de 0 a 6 anys.

16.08.15 Casa Museu Prat de la Riba
12.30h € gratuït amb l’entrada al monument
Casa Museu Prat de la Riba. Plaça Prat de la Riba, 7.
Castellterçol. Tel. 938666362 pratdelariba.cultura@gencat.cat

22.08.15 Reial Monestir de Santes Creus
12.30h

€ gratuït amb l’entrada al monument

Reial Monestir de Santes Creus. Plaça Jaume el Just s/n.
Aiguamúrcia. Tel. 977638329 santescreus.cultura@gencat.cat
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Barcelonès

IBERITZA’T AL MUSEU
D’ARQUEOLOGIA

Tots hem sentit a parlar dels romans, però qui
vivia a les nostres terres abans que ells
arribessin? Els ibers, malgrat ser els nostres
antecessors, són encara avui una cultura força
desconeguda

01.07.15-30.09.15 Els pobles ibers dels
llevant Mediterrani
Guerrers, esteles indesxifrables, cranis enclavats i
poblats emmurallats, són algunes de les particularitats
d’aquesta cultura tan peculiar de guerrers i pagesos que
van viure a les nostres contrades.
Aquest estiu, el MAC Barcelona proposa a grans i petits
iberitzar-se per descobrir els secrets dels nostres
avantpassats a través d’un taller familiar i una visita
dinamitzada per les sales del Museu. Tots els diumenges
de juliol i agost.
11h (taller) 12.15h (visita) € gratuït amb l’entrada al Museu
Reserves 934232149 infomac@gencat.cat
MAC Barcelona. Passeig de Santa Madrona, 39. Parc de
Montjuïc, Barcelona. Tel. 934232149 | infomac@gencat.cat
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UN ESTIU DE ROMANS A
TÀRRACO
15.07.15-26.08.15 Vacances a Tàrraco
Si voleu fer unes vacances diferents amb la vostra
família, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
proposa a grans i petits convertir-se en exploradors i
conèixer com era la vida a la ciutat de Tàrraco en
època romana: visitar els monuments, les botigues, passar
una estona al circ, entre altres sorpreses.

11h

€ 4,5

Reserves 977251515/977236209
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. Plaça del Rei, 5.
Tarragona. Tel. 977251515 | mnat@gencat.cat
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PASSEJADES D’ESTIU

A peu, a bord o sota el
mar. Propostes refrescants
per gaudir del patrimoni
monumental, arqueològic i
literari de Catalunya
64

Alt Empordà

CONEIX LA NOSTRA COSTA
AMB EL TETHIS

Durant l’època d’estiu, El Centre d’Arqueologia
Subaquàtica de Catalunya es posa cada any en
marxa. Agafa els estris necessaris, puja a bord
del Tethis i salpa cap el passat a la recerca de
noves històries i vells secrets submarins

05.09.15-27.09.15 Navega amb els
Tethis al Cap de Creus
Pujar a bord d’un vaixell com el Tethis i recórrer el Cap
de Creus amb un expert en arqueologia subaquàtica és
una travessa única. A més, qui vulgui aprofitar l’ocasió
de navegar per fer immersió poden fer-ho, només caldrà
portar el títol corresponent. Tots els caps de setmana de
setembre

€ 112 (un matí) / 150 (un dia) / 278 (un cap de setmana)
*Material d’immersió suplement de 50€
Reserves 972204637 | maccasc.cultura@gencat.cat
Capacitat màxima 8 persones
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Alt Empordà/Baix Ebre

CONEIX LA NOSTRA COSTA
AMB EL TETHIS
26.07.15/30.08.15 Visita el vaixell
Thetis
El Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya
convida aquest estiu a pujar a bord del Tethis, el vaixell
que usen els arqueòlegs subaquàtics durant les seves
excavacions al fons del mar. Durant la visita es podrà
conèixer com es desenvolupa la vida en un vaixell
dedicat a la investigació arqueològica.

€ 3,5 per persona (grups de 15) / 52,5 (grups inferiors a 15)
Reserves 972204637 | maccasc.cultura@gencat.cat
Capacitat màxima 15 persones

Roses, Port de la Selva o Deltebre d’acord al lloc on es trobi
excavant el CASC.
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Alt Empordà/Baix Ebre

CONEIX LA NOSTRA COSTA
AMB EL TETHIS
Juliol-Setembre Descobreix un jaciment
sota el mar
Visita guiada, de la mà d'un arqueòleg, a un jaciment
subaquàtic en el qual un grup d'excavació del CASC hi
estarà treballant. Després de visitar el Tethis i el seu
funcionament, un immersió al fons del mar per descobrir
un dels jaciments subaquàtics que es conserven en el
litoral català i les tècniques de treball dels arqueòlegs
subaquàtics. Una ocasió única!

€ 50 per persona
*Cal titulació d’immersió i assegurança
Reserves 972204637 | maccasc.cultura@gencat.cat
Roses, Port de la Selva o Deltebre d’acord al lloc on es trobi
excavant el CASC.
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RUTA LITERÀRIA JOSEP
PLA

«Ullastret té a més del gran interès arqueològic un
valor que prové de la pròpia situació geogràfica: està
situat damunt un pujol que és el centre d’un paisatge
meravellós -potser el millor paisatge terrestre de
l’Empordà petit o Baix Empordà». Josep Pla, Viatge a
la Catalunya Vella

26.07.15 Ruta Josep Pla
La Ruta Josep Pla a Ullastret forma part de l’itinerari
turístico-cultural que la Fundació Josep Pla va dissenyar
l’any 1993 per tal de donar a conèixer diversos llocs
significativament planians del municipi de Palafrugell. En
el cas d’Ullastret, el passeig suma diversos patrimonis, els
culturals -l’arqueològic i el literari- i el natural. Una
confluència d’interessos que va propiciar la trobada de
l’escriptor amb els arqueòlegs pioners de les excavacions
del jaciment d’Ullastret.

12h

€ gratuït

Reserves 972179058 | macullastret.cultura@gencat.cat
Ciutat ibèrica d’Ullastret. C. Afores s/n. Ullastret. Tel.
972179058 | macullastret.cultura@gencat.cat
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CAPVESPRES A LA
CARTOIXA

Fa més de vuit-cents anys de la fundació
d'Escaladei i de l'arribada de l'orde cartoixà a
Catalunya. Després de tants anys, encara avui
dia, l’orde continua essent prou desconegut. El
descobrim?

07.08.15 Escaladei. La vida cartoixana
A través d’una xerrada i una passejada per la Cartoixa,
situada al bell mig del Montsant, proposem una immersió
en el món cartoixà Per fer conèixer com va ser Escaladei
en el passat i la vida quotidiana dels religiosos que el
van habitar al llarg dels segles. L'orde cartoixà es
distingeix per ser a la vegada eremític i cenobític, és a
dir, que els monjos viuen la soledat del desert en
comunitat. Un contrasentit només aparent com es
mostrarà a la visita resseguint primer l'àmbit eremític i
després el cenobític, sectors que es complementen i
formen un tot coherent.
20h

€ gratuït

Reserves 977827006 | escaladei.cultura@gencat.cat
Cartoixa d’Escaladei. Camí de la Cartoixa s/n. Escaladei. Tel.
977827006 escaladei.cultura@gencat.cat

69

Agència Catalana del Patrimoni Cultural
C. Portaferrissa 1
08002 Barcelona
comunicacioagenciapatrimoni@gencat.cat
70

