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                         Passió. Del llatí passio, diuen els diccionaris. I nosaltres hi 

                 afegim que la passió és allò que ens mou i que ens commou. Que

            és allò que ens passa. I que allò patit (que ens traspassa sense que     

    ens hi puguem resistir) és paradoxalment allò que acaba sent motor 

dels nostres actes. És allò que —lluny de la nostra voluntat o del nos-

tre control— té poder per transformar-nos. Apoderats per ella, la pas-

sió ens fa fer fins i tot allò que humanament ens sembla inassumible. 

És ella qui ens porta de la mort a la resurrecció i és capaç de fer-nos 

vèncer allò invencible. (Que pertinent, pensar-ho així, en un context 

com el d’aquests últims mesos...). Perquè és la passió de la minúscula 

llavor per néixer allò que fa florir tota una primavera, que s’imposa, 

així, a la gelor paral·litzant i vasta de l’hivern.

Són motius de sobres per retre-li homenatge, amb recorreguts ama-

gats entre la programació per recórrer el Territori Barroc: Les set 

paraules de Schütz i Haydn; els Stabat de Boccherini i Pergolesi; els 

Rèquiem de Richafort, Joan Marc, Cererols i Vivancos; motets de la 

Passió segons Sant Joan i motets de passions recuperades fa poc, que 

podrem escoltar al llarg de 16 concerts, 4 conferències, 1 cafè-tertúlia 

i 1 taller infantil. I tot això combinat amb la passió amorosa, la passió 

per la dansa i la passió per viure, que traslladarem també a la vintena 

d’accions socials i educatives que complementen el programa. Thana-

tos com a impuls d’Eros. Un cant a la vida, fet amb passió barroca.

Josep Barcons Palau
Director artístic



PRIMER 
CAP DE SETMANA





Passió pel patrimoni musical: un pou ple de tresors
!OSEP i BERNAT CABRÉ

Aquests dos germans, músics i musicòlegs, porten anys traient del pou 

alguns tresors musicals de casa nostra. Al costat del pou on es va trobar el 

tresor més preuat de Solsona, la Mare de Déu del Claustre, vam conèixer la 

seva tasca. Ho vam acompanyar d’unes trufes barroques maridades amb la 

infusió Cor calent de November Tea: una amalgama apassionant per encetar 

un festival de passió barroca.

 Tast gastronòmic: Pastisseria Camps i November Tea



Claustres de la Catedral

Divendres 14 de maig de 2021

20.00h.

SOLSONA



 Tast gastronòmic: Xocolates Aynousé i Caves Maria Rigol Ordi

¡Asómate a esa ventana! Pasiones de hombres y mujeres que no 
saben de música
LA SONOROSA

El primer concert del festival 

2021 ens proposava un 

recorregut dansat pel repertori 

ibèric dels segles  XVI, XVII i 

XVIII, amb la soprano Soledad 

Cardoso, el ballarí Jaime 

Puente i un conjunt dirigit 

per Edwin García. Evocant la 

història de l’obra de Fluvià, 

el sommelier Jordi Martínez, 

de Selecte Wine Store, ens 

va proposar un escumós gran 

reserva, que vam maridar 

amb una xocolata de regust 

francès, feta a Agramunt. 

David Castellana, director del 

Museu de Guissona, ens va 

explicar els motius d’aquest 

maridatge després que Miquel 

Àngel Cullerés, director dels 

Serveis Territorials de Cultura 

a Lleida inaugurés el festival.



Obra de Fluvià

Dissabte 15 de maig de 2021

11.30h.

GUISSONA



Les set paraules... de Schütz
LA CARAVAGGIA + ESMUC 

 Tast gastronòmic: Parc de les Olors de Claret

Un concert dramatitzat de La Caravaggia amb el Conjunt de Música Antiga 

de l’ESMUC i la Confraria de la Basílica del Pi, dirigits per Lluís Coll: una 

producció corprenedora que ens va acostar a l’espiritualitat barroca. Per 

entrar en aquest univers de la passió, vam mullar els llavis amb hisop i 

vinagre tal com expliquen les escriptures. Per retornar-nos de l’experiència, 

ho vam fer amb una infusió vivificant combinada amb l’Espurna, la galeta 

del festival. 



Església parroquial

Dissabte 15 de maig de 2021

18.30h.

SANT MARTÍ SESGUEIOLES



 Tast gastronòmic: Biolord i Restaurant El Monegal

L’S!abat de Boccherini
ANAÏS OLIVERAS i LA CLEMENTINA

Luigi Boccherini escrivia el 

seu Stabat Mater al mateix 

temps que Josep Pujol i Juhí 

acabava d’esculpir el fabulós 

retaule de la Mare de Déu 

dels Colls de Sant Llorenç 

de Morunys, el 1781. Dues 

obres mestres de costat, que 

contrastaven amb un dels 

lluminosos quartets amb què 

Haydn sentava les bases del 

gènere. 

Des del restaurant El 

Monegal ens van proposar  

un pastisset a base de 

clementina, per fer honor al 

nom del grup i al de la soprano 

que va estrenar aquest Stabat 
Mater, Clementina Pelicho. 

No hi van faltar, en forma de 

suc i de sidra, les pomes de 

Biolord.



Església parroquial

Diumenge 16 de maig de 2021

11.30h.

SANT LLORENÇ DE MORUNYS



Les passions de l’ànima. Música, retòrica i devoció
COMPANYIA MUSICAL i !OSEP CABRÉ

 Tast gastronòmic: Pastisseria Sant Antoni i Un Pam de Terra



Capella del Claustre

Diumenge 16 de maig de 2021

18.30h.

SOLSONA

Els dotze intèrprets de la Companyia Musical ens van acostar a una selecció 

de romanços, villancets, motets i lletanies d’alguns dels noms més insignes 

del barroc català i hispànic, després que Carles Freixes, director del Museu 

de Solsona, ens parlés de la destrucció de la capella a mans franceses. Vam 

tastar els neulots de la Pastisseria Sant Antoni, que s’assemblen als tubs de 

l’orgue de la catedral (actualment en restauració) i vam evocar el brogit de les 

manxes de l’instrument amb el Brunzit, un escumós amb mel. 



SEGON 
CAP DE SETMANA





 Tast gastronòmic: Pastisseria Camps

Jos!uin reloaded
XAVIER PASTRANA

Una petita introducció al món sonor de Josquin de la mà d’un dels 

directors més subtils de casa nostra, amb un taller en directe amb la 

Coral Cardonina. La subtilesa especiada d’un hipocràs, acompanyada de 

l’Espurna, la galeta del festival, ens van amenitzar el paladar.



Església parroquial

Divendres 21 de maig de 2021

20.00h.

CARDONA



Jos!uin & Sax
ENSEMBLE O VOS OMNES

 Tast gastronòmic: Celler Grau i Grau i La Cuina del Ganxet



Col·legiata de Sant Vicenç (castell)

Dissabte 22 de maig de 2021

11.30h.

CARDONA

El saxòfon de Gerard Marsal es va unir a les sis veus de l’Ensemble O 

Vos Omnes per fer-nos volar des de la contemporaneïtat al segle XVI de 

l’esplendor dels ducs de Cardona. Un tast del Cent·Kat, un vi desenfadat 

i jove (com el saxo) va constrastar amb un negre sobri fet amb varietats 

antigues (com la polifonia del segle XVI), que vam acompanyar d’una torrada 

amb almadroch. Vam aprofitar l’estada al castell per conèixer els detalls dels 

sepulcres de la col·legiata, contemporanis de Josquin.



Tast gastronòmic: Parc de les Olors de Claret  

Descobrint l’S!abat Mater a Sant Jaume
!ORDI"AGUSTÍ PI#UÉ

Aquest monjo de Montserrat, president del Pontifici Institut Litúrgic 

de Roma, ens va descobrir els secrets de l’Stabat Mater de Pergolesi. 

Ho vam fer tot prenent una infusió del Parc de les Olors de Claret i no 

hi faltà l’Espurna, la galeta del festival.



Església de Sant Jaume dels Tracs

Diumenge 22 de maig de 2021

17.30h.

RINER



Pergolesi 1736: S!abat Mater a la fosca
OR#UESTRA BA$ROCA CATALANA, ELENA COPONS i GEMMA 
COMA"ALABERT
 Tast gastronòmic: Cellers Can Serra dels Exibis i Underground



Església de Sant Pere

Dissabte 22 de maig de 2021

20.00h.

VALLFEROSA (Torà)

Escoltar l’Stabat Mater més insigne sota 

la coberta nua de Sant Pere de Vallferosa 

mentre s’anava fent de nit: vet aquí una 

de les experiències més colpidores que 

es van proposar enguany. Pergolesi 

estava envoltat d’un programa de llums 

i ombres dirigit per Farran Sylvan James. 

Joan Soler i Joan Fernández ens van dur 

del blanc al negre, i de Costers del Segre 

a Pla de Bages, en un viatge d’aromes i 

paisatges paral·lel al de la música.



 Tast gastronòmic: Cerveseria La Guineu

Lluhidas Academias
ACADÈMIA 1750 i INÉS MORENO UNCILLA

El diumenge 23 de maig al matí vam reproduir una “lluhida acadèmia” 

com les que consignava el Baró de Maldà als seus escrits. No ho vam fer 

en un casal de Barcelona sinó a Ca l’Arenys, una fàbrica de cervesa del 

Cardener. Un inusual i espectacular concert per a dos clavicèmbals de 

G. B. Pergolesi va cloure un programa lluït, maridat amb la lluentor dels 

llúpols.



Cerveseria La Guineu (Valls de Torroella)

Diumenge 23 de maig de 2021

11.30h.

VALLS DE TORROELLA (Sant Mateu 
de Bages)



Barroc versus jazz
ALBA CARETA & FRIENDS

 Tast: Cerveses La Pirata, Porc de Palou i Restaurant Casal de Castelltallat

Què passaria si The Jazz Messengers versionessin obres d’A. Vivaldi? 
O si Ella Fitzgerald cantés àries de G. F. Händel? Ho vam comprovar a 
Castelltallat, on Alba Careta ens en donà la seva visió, acompanyada 
d’un trio de luxe. Ens vam posar aquests contrastos a la boca amb un tast 
que barrejava Europa amb New Orleans. Una producció una mica pirata, 
acompanyada de cerveses que, des del nom, li feien honor.
 



Església de Sant Miquel de Castelltallat

Diumenge 23 de maig de 2021

18.30h.

CASTELLTALLAT (Sant Mateu de Bages)



TERCER 
CAP DE SETMANA





 Tast gastronòmic: La Garbiana i Celler Comalats

Les set paraules... de Haydn
QUARTET TEIXIDOR i TXEMA MARTÍNEZ



Santuari del Sant Dubte

Dissabte 5 de juny de 2021

11.30h.

IVORRA

El Santuari del Sant Dubte d’Ivorra, amb la seva amalgama de segle XVIII 

i segle XXI, va ser el lloc idoni per acollir aquesta proposta mixta entre 

la música de Haydn i les paraules del poeta Txema Martínez, recent 

guanyador dels Jocs Florals. El miracle eucarístic del Sant Dubte va tenir 

un correlat en els vins de Comalats i els pans de La Garbiana. 



Absències de Montserrat
COR CEREROLS

 Tast gastronòmic: La Llorença

Joan Marc, monjo de Montserrat i mestre de Joan Cererols, escrivia el 

seu Rèquiem al temps que el Pare Abat beneïa l’església de Santa Eulàlia 

d’Esparreguera. Vam comptar amb la presència de Bernat Vivancos, un dels 

últims hereus de l’escola montserratina, que ens va parlar del seu Aeternum.

 

Abans vam poder escoltar la història de la 

destrucció del retaule de la mà d’Àngels Rius i la 

seva reconstrucció en xocolata feta per l’escultor 

Marc Suárez. En acabar el concert, vam recrear 

aquella destrucció, però aquest cop va ser per 

posar-nos a la boca els seus bocins esmicolats de 

xocolata.



Església

Dissabte 5 de juny de 2021

20.30h.

ESPARREGUERA



 Tast gastronòmic: Pastisseria Camps

Alma
LOREM IPSUM



Santuari de Pinós

Diumenge 6 de juny de 2021

11.30h.

PINÓS

Música del segle XVI en un edifici del segle XVI, just al centre geogràfic 

de Catalunya. El jove quintet vocal Lorem Ipsum ens va proposar un 

recorregut per obres que tracten del furor de l’ànima en assolir el cos. A 

la sortida, l’esperit suau d’un vi piment es va ajuntar amb la corpulència 

especiada d’unes trufes barroques.



5x5x5: un cafè musical a Matamargó
JOAN VILAMALA i LOREM IPSUM

 Tast gastronòmic: Cafès Gener

5 retaules, 5 veus, 5 cafès: un tast sinestèsic per elevar els cinc sentits. Ens 

hi van acompanyar les veus de Lorem Ipsum, la saviesa de Joan Vilamala i 

les notes de tast de Joan Gener.



Sant Pere de Matamargó

Diumenge 6 de juny de 2021

16.30h.

MATAMARGÓ (Pinós)



 Tast gastronòmic: Xocolates Oro Vivo

Vols ser la Canterina?
TEATRE DE LES COMÈDIES

Un taller infantil, adreçat a nens de 6 a 12 anys, per descobrir la història de 

La Canterina i aprendre a cantar com ho fan els cantants d’òpera. Els pares 

també hi van poder ser i tastar la xocolata artesana d’Oro Vivo.
 



Plaça del Poble Vell

Diumenge 6 de juny de 2021

17.00h.

SÚRIA



La Canterina
TEATRE DE LES COMÈDIES

 Tast gastronòmic: Xocolates Oro Vivo i Fleca de La Font

Una òpera buffa de Haydn, divertida i apta per a tots els públics, amb una 

quinzena de músics sobre l’escenari. La passió per aprendre i la passió per la 

posició mouen els interessos de Gasparina. Una història de les de sempre, 

posada en escena en una plaça del segle XVIII on es va repartir —per 

exigències de la partitura— xocolata desfeta, acompanyada de melindros.

 



Plaça del Poble Vell

Diumenge 6 de juny de 2021

18.30h.

SÚRIA



QUART
CAP DE SETMANA





 Tast gastronòmic: Celler del Miracle i Formatgeria del Miracle

O grosse Lieb
JOVE CAPELLA REIAL DE CATALUNYA

Després de dos dies d’assajos al Santuari del Miracle, Lluís Vilamajó i les 

veus de la Jove Capella Reial de Catalunya ens van oferir un recorregut 

balsàmic per a l’ànima, interpretant el Rèquiem de Joan Cererols, el 

corprenent motet Komm, Jesu, komm i diverses obres de Johann Sebastian 

Bach. A la sortida, ens esperaven la degustació de la Mènsula i de la 

Gàrgola, dos productes artesans elaborats al cor del Miracle. 
 



Santuari del Miracle

Dissabte 12 de juny de 2021

11.30h.

EL MIRACLE (Riner)



Una lliçó de música a l’Antiga Biblioteca
LLUÍS VILAMAJÓ i JOVE CAPELLA REIAL DE CATALUNYA

 Tast gastronòmic: Casa Dalmases

L’Antiga Biblioteca de la Universitat de Cervera, lloc de saviesa per 

excel·lència, va acollir una lliçó magistral de Lluís Vilamajó. Vam gaudir de 

mitja hora d’explicacions amb exemples en directe que ens van preparar 

per a la música de J.S. Bach, H. Purcell i J. Cererols: tres mestres de música 

que, en les seves carreres, estigueren al càrrec de joves cantors. Qui millor 

que Lluís Vilamajó, exescolà de Montserrat, per parlar-nos d’aquesta 

dimensió pedagògica i acostar-nos a un repertori a set i vuit veus emmarcat 

per les línies mestres de dos corals de Bach? L’espígol predominà en el tast, 

amb xocolata i cervesa d’esperit social. 



Universitat

Dissabte 12 de juny de 2021

18.30h.

CERVERA



 Tast gastronòmic: Oli Migjorn i La Diferenta

L’amante segreto. Veronica Franco, cortesana de Venècia

A. SAVALL i P.U. JOHANSEN - HIRUNDO MARIS



Santa Magdalena de Vergós Guerrejat

Diumenge 13 de juny de 2021

11.30h.

VERGÓS GUERREJAT (Estaràs)

Un quintet de primer nivell, liderat per Arianna Savall, ens va acostar a 

la figura de Veronica Franco, filòsofa, poetessa i cortesana honesta de la 

Venècia del segle XVII. A Santa Magdalena de Vergós Guerrejat vam evocar 

el seu univers apassionant, emparellant Claudio Monteverdi i Barbara 

Strozzi, dos dels compositors que amb més cura posaven en relació paraula 

i música. Amb la untuositat d’un tast d’olis i de dos vins esplèndids, Joan 

Fernández ens va convidar a reproduir el món d’aquesta dona que —com 

Magdalena— era diferenta.



De Nàpols a Mozart
VESPRES D’ARNADÍ i MARTA MATHÉU

 Tast gastronòmic: Joviat i Collbaix-Celler El Molí

La veu de Marta Mathéu acompanyada dels músics de Vespres d’Arnadí va 

cloure l’edició d’enguany. Una joia de concert per acabar un recorregut ple 

de passió barroca amb l’ànima engrandida i el cor ennoblit. Ho vam fer a La 

Cova de Sant Ignasi, envoltats de la llum i la passió dels mosaics que Marko 

Rupnik hi acabava d’instal·lar. Què millor que un arnadí fet a Joviat i una copa 

de Collbaix per acomiadar-nos i emplaçar-nos de nou al 2022?
 



Cova de Sant Ignasi

Diumenge 13 de juny de 2021

18.30h.

MANRESA





ACTIVITATS 
EDUCATIVES



1. 15.5.2021. SANT LLORENÇ DE MORUNYS

Assaig obert i explicació d’instruments històrics de La Clementina (quintet de corda) 
i Anaïs Oliveras als alumnes de l’Escola Pública Vall de Lord i ZER El Solsonès.

2. 21.5.2021. CARDONA 

Taller de Gerard Marsal (saxòfon) als alumnes de l’escola Musicant.

3. 24.5.2021. VALLS DE TORROELLA 

Taller d’Inés Moreno als alumnes del CEIP Sant Esteve de la ZER El Cardener.

4. 4.6.2021. ESPARREGUERA

Taller de Marc Díaz i el Cor Cererols a alumnes de secundària de l’Institut El Puig.

5. 7.6.2021. EL MIRACLE i CARDONA

Taller de Lorem Ipsum (quintet vocal) als alumnes de la ZER El Solsonès, del CEIP 
Patrocini i de Vedruna Cardona.

6. 8.6.2021. MANRESA

Taller-concert amb Dani Espasa per a cantaires de la coral de la Universitat de 
Manresa (FUB). 

7. 9.6.2021. EL MIRACLE

La Jove Capella Reial de Catalunya canta a les Vespres del Santuari del Miracle.

9. 10-11.6.2021. EL MIRACLE

Assajos oberts de la Jove Capella Reial de Catalunya per a alumnes de secundària de 
l’Escola Arrels de Solsona i de Vedruna Cardona.  

10. 12.6.2021. CERVERA

Taller i assaig obert de la Jove Capella Reial de Catalunya amb alumnes de cant del 
Conservatori de Cervera.

Activitats educatives









ACCIONS 
SOCIALS





Accions socials
1. 27-28.4.2021. MANRESA 

Tallers d’Alba Careta a la Fundació AMPANS.

2. 16.5.2021. SANT LLORENÇ DE MORUNYS

Actuació d’Anaïs Oliveras i La Clementina a la Residència d’avis La Vall. 

3. 20.5.2021. MANRESA 

Assaig obert amb públic d’Alba Careta al Garden AMPANS, amb actuació dels alumnes 

dels tallers a la part final de l’assaig.

4. 22.5.2021. CARDONA 

Actuació d’Ensemble O Vos Omnes i Gerard Marsal per als usuaris de l’Alberg de Cal 

Salvador.

5. 4.6.2021. ESPARREGUERA

Tallers i assajos oberts del Cor Cererols per als adolescents del centre obert La Fulla i 

per als usuaris del taller ocupacional Can Comelles.

6. 6.6.2021. CARDONA 

Actuació de Lorem Ipsum a la Residència d’avis de Cardona.

7. 7.6.2021. SÚRIA

Actuació de Lorem Ipsum a la Llar d’avis de Súria.

8. 11.6.2021. EL MIRACLE

Assaig obert de la Jove Capella Reial de Catalunya per als usuaris d’AMISOL del 

Solsonès.

9. 13.6.2021. CERVERA

Trobada d’Arianna Savall i Peter U. Johansen amb usuaris de L’Espígol i l’Associació 

Alba. 

10. 13.6.2021. MANRESA 

Trobada i assaig obert de Vespres d’Arnadí i Marta Mathéu amb el col·lectiu de 

Sant’Egidi de Manresa.









ALTRES 
ACTIVITATS







 RODES DE PREMSA A MANRESA I BARCELONA



EL PATRONAT ESTÀ FORMAT PER: 
Pere Fons (president); Jaume Badia, Assumpció Malagarriga, Raül Garrigasait, Maria Garganté, 
Valentí Oviedo i Jaume Biarnés (patrons); David Sanclimens (secretari). Van nomenar director a 
Josep Barcons.



CONSTITUCIÓ DEL PATRONAT DE LA     
FUNDACIÓ ESPURNES BARROQUES  

EL PATRONAT ESTÀ FORMAT PER: 
Pere Fons (president); Jaume Badia, Assumpció Malagarriga, Raül Garrigasait, Maria Garganté, 
Valentí Oviedo i Jaume Biarnés (patrons); David Sanclimens (secretari). Van nomenar director a 
Josep Barcons.



Ajuntament 
d’Estaràs

Ajuntament 
de Sant Llorenç

de Morunys

Ajuntament 
de Torà

Ajuntament 
de Cardona

Ajuntament 
de Sant Martí 
Sesgueioles

Ajuntament 
de Sant Mateu 

de Bages

Ajuntament 
d’Ivorra

Ajuntament 
de Riner

Ajuntament 
de Súria

Ajuntament 
de Solsona

Ajuntament 
de Cervera

Ajuntament 
de Pinós

Ajuntament 
d’Esparreguera

Amb la col·laboració de:

Amb l’ajut de:

Ajuntament 
de Manresa

Amb el suport de:

Jordi Vilar Materials Bioconstructius  ·  El Monegal  ·  Espar Sala  ·  Gestoria Mas  ·  AGEC 

Ganiveteria Pallarès  ·  Alapont SA  ·  Tallers Ballús  ·  Òptica Jané  ·  Fruits Taribó  ·  Joviat

Knauf  ·  Tegecom ·  Porc de Palou ·  Comalats  ·  Caves Maria Rigol Ordi · Underground

La Diferenta  ·  Celler del Miracle  ·  Celler Grau i Grau  ·  Celler Can Serra dels Eixibis  

Celler Collbaix - El Molí  ·  Un Pam de Terra  ·  Cerveses La Guineu  ·  Cerveses La Pirata

Fundació Casa Dalmases  ·  Pastisseria Camps  ·  Pastisseria Sant Antoni  ·  La Garbiana 

Fleca de la Font  ·  Cafès Gener - November Tea  ·  Oli Migjorn  ·  Formatgeria El Miracle

Xocolates Oro Vivo  ·  Xocolates Aynousé  ·  La Llorença  ·  Parc de les Olors de Claret 

Biolord  ·  La Cuina del Ganxet · Restaurant Casal de Castelltallat  · Hotel Bremon   

Oficina de Turisme del Miracle  · La Farga del Solsonès  ·  Piano Bages

Associació d’Amics de Vergós Guerrejat  ·  Vidres Solsona  ·  Conservatori de Manresa 


