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el comte arnau és un dels personatges mítics de l’imaginari 
català, no tan sols de sant joan de les abadesses i del ripollès, 
sinó d’arreu del principat i dels països catalans. el cicle de re-
presentacions del mite del comte arnau fa valuoses aportacions 
per mantenir viu el mite, i per fomentar la creació artística con-
temporània al seu entorn. enguany arriba a la 18a edició amb un 
complet programa que inclou estrenes absolutes, conjunts de 
renom mundial, com la capella de ministrers, i activitats plena-
ment consolidades, com el sopar temàtic Alimentem el Mite.
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el cicle té per objectiu fomentar la creació al voltant del comte arnau. d’aquesta manera, 
durant aquests 18 anys de vida, en el marc del cicle s’han estrenat propostes musicals, 
teatrals o de dansa creades expressament per a l’ocasió. És una contribució valuosa que 
sant joan de les abadesses realitza a la cultura catalana.

la proposta artística d’aquest any inclourà el concert de la capella de ministrers, l’espec-
tacle mutidisciplinari Sotarrel (música, dansa, poesia, imatge) i l’espectacle de dansa Fill 
de la Terra. a més a més, els quatre primers divendres d’agost es realitzarà el sopar-espec-
tale Alimentem el Mite, i es tornen a organitzar el mercat del comte arnau i la caminada 
nocturna cercant les petjades del comte arnau.

el concert de la capella de ministrers, de València, un dels conjunts de música medieval més 
prestigiosos d’europa en el seu gènere, serà un dels actes més destacats del cicle de represen-
tacions del mite del comte arnau de sant Joan de les abadesses, que s’inicia aquest dissabte, 6 
de juliol, i arriba a la 18a edició. El cicle és organitzat per l’ajuntament de sant joan de les aba-
desses, amb el patrocini de terra de Comtes i abats i altres institucions.
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El PRogRaMa
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Presentació i conferència inaugural

L’aventura d’un joglar a Sant Joan de les 
Abadesses, a mitjans del segle XIII
Conferència a càrrec de la musicòloga Maricarmen gómez Muntané
6 de juliol de 2013, 19 h. Palau de l’abadia
 
aquesta conferència ens ajudarà a saber més de les cançons trobadoresques lo-
calitzades al monestir de sant joan de les abadesses, que en el cicle d’enguany 
interpretarà la capella de ministrers de València.
 
Fa molts i molts anys un dia de primavera va arribar a Sant Joan un joglar, no 
se sap ben bé si occità o italià, que anava en peregrinació a Compostela. Estava 
força cansat, tenia fam però diners no en tenia. Aleshores es va a posar a cantar 
en un raconet de la plaça unes cançonetes que ningú no havia sentit mai: eren 
fresques, atrevides, unes feien riure i les altres incitaven al ball. Queda’t uns dies! 
li deia la gent del poble i el joglar, que el que volia era menjar, s’hi va quedar...
 
de les seves cançons encara en queden quatre, copiades en un trosset de paper 
que algú li va donar. un petit llegat que amb el temps ha esdevingut un objecte 
singular: és l’única música trobadoresca que es conserva a tot l’estat.
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activitats

Amors e cansó: El cançoner de 
Sant Joan de les Abadesses i trobadors 
de la Corona d’Aragó
capella de mInIstrers
13 de juliol de 2013, 22 h. Monestir de sant joan de les abadesses
preu: 12 €

l’arxiver santjoaní mossèn josep masdeu va trobar per casualitat, a l’arxiu del 
monestir, un pergamí on hi havien copiades diverses cançons del segle XIII. 
aquest petit cançoner de sant joan de les abadesses formarà part del concert 
ofert per un dels millors conjunts mundials de música antiga: la capella de minis-
trers de València. sota la direcció de carles magraner, fa més de vint-i-cinc anys 
que realitzen gires i concerts participant en prestigiosos festivals d’arreu del món. 
la seva discografia abasta més de quaranta discos, on reflecteixen la seva  tasca 
de recuperació i divulgació de la música antiga.
 
capella de ministrers ens proposa un suggeridor viatge a l’època medieval de la 
mà de trobadors (poetes i músics de les corts europees occidentals, especialment 
dels segles XII i XIII) com berenguer de palou o ponç d’ortafà i d’obres de la ma-
teixa època de sant joan de les abadesses.
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Sotarrel. Un cant a la Terra
idea i creació: joaN CaRlEs MaRtÍNEZ
20 de juliol de 2013, 22 h. Era d’en serralta
preu: 12 €
 
estrena de l’espectacle Sotarrel que combina les disciplines artístiques de la mú-
sica, la dansa, la poesia i la imatge, cercant el llenguatge de tradició i modernitat. 
És un cant a la terra, a les muntanyes, a les persones que han fet el caràcter dels 
indrets, retrobant un espai en el temps present en la memòria. s’inspira en les 
muntanyes, paisatge i persones de Feitús (Vall de camprodon). les estacions, 
l’espai natural...

recita passat i present... sona la música i balla la dansa.
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Fill de la terra
EsBaRt saNt MaRtÍ DE BaRCEloNa “Ballet Folklòric dels Països Catalans”
27 de juliol de 2013, 22 h. Claustre del Monestir
preu: 12 €

reestrena de l’espectacle creat expressament per l’esbart sant martí de barcelo-
na per al cicle de representacions del mite del comte arnau l’any 2002.  el Grup 
tralla, per encàrrec de l’esbart sant martí de barcelona, va fer la  versió musical 
de la llegenda, amb unes melodies d’en Xavi murcia de molta qualitat. Fill de la 
terra és una coreografia de david martínez i coral, que és director i coreògraf de 
l’esbart sant martí. en aquesta ha volgut plasmar en vuit escenes la llegenda del 
comte arnau i, amb la seva imaginació, ha condemnat al comte no a vagar per 
tota la eternitat, sinó a ballar pels segles dels segles.
 

abonament  
per als tres espectacles: 30 €
 
Venda de tiquets: 
Palau de l’abadia - oficina de turisme
tel. 972 72 05 99
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 aCtEs PaRal·lEls: oFF-aRNau

Alimentem el Mite
sopar - espectacle
2, 9, 16 i 23 d’agost, a les 21.30 h. Era d’en serralta
 
sopar teatralitzat, inspirat a l’època medieval. aquest any, servirà per adonar-nos 
que les crisis vénen de lluny. ens situarem en l’època medieval, en un any en què 
les males collites, les lluites de poder, la fam i sobretot l’escassetat de diners dels 
habitants de sant joan de les abadesses van fer que en serralta no pogués per 
pagar el delme a l’abat. cada divendres d’agost, es convoca el públic per evitar 
que l’abat, com a senyor de les seves terres, apliqui la justícia per impagament 
del deute. en serralta ens necessita, no li donem l’esquena! 
 
Venda de tiquets: 
palau de l’abadia - oficina de turisme. preu: 20 € / Venda anticipada: 18 €
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Mercat del comte Arnau
27 i 28 de juliol, a partir de les 10 h. Vila Vella
 
sant joan de les abadesses reviu els temps feudals del comte arnau a través del 
mercat medieval. els carrers de la Vila Vella s’omplen de firaires i artesans, de 
música i espectacles, d’olors i sabors que permeten endinsar-nos en el passat 
medieval.

Cercant les petjades del comte Arnau
caminada nocturna
17 d’agost, a les 21 h. sortida de l’absis del Monestir.
 
descoberta dels camins que recorria el comte arnau pels voltants de sant joan 
amb aquesta passejada nocturna. a la meitat del recorregut hi haurà ressopó 
per a tots els participants. per participar en aquesta activitat és obligatori l’ús de 
calçat adequat i un lot o frontal.
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PaquEts D’aCtiVitats: 

Les experiències del Comte Arnau
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amb motiu del cicle, s’han organitzat visites combinades que inclouen activitats 
o espectacles del cicle, àpats i allotjaments. són múltiples opcions per a tots els 
públics.

espectacles del comte arnau
Dates: 13, 20 o 27 de juliol
iNClou: · Visita al centre d’Interpretació del mite del comte arnau (per lliure)
  · sopar El menú del Comte Arnau en un restaurant a escollir*
  · espectacle a escollir: 
    Amors e cansó - Sotarrel un cant a la terra - Fill de la terra
PREu: 28,50 € per persona
PRoMoCió 27 DE juliol: paquet + dormir i esmorzar a l’alberg rural ruta del Fer-
ro: 51,75 € per persona
 

alImentem el mIte
Dates: 2, 9, 16 o 23 d’agost
iNClou: · sopar - espectacle Alimentem El Mite
  · Dormir i esmorzar a l’alberg rural ruta del Ferro
  · Visita al centre d’Interpretació del mite del comte arnau (per lliure)
PREu: 43,75 € per persona
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la nocturna del comte arnau
Data: 17 d’agost
iNClou: · dinar El menú del comte Arnau en un restaurant a escollir*
  · Visita guiada de l’abadessa al comte arnau
  · caminada nocturna Cercant les petjades del Comte Arnau
PREu: 24 € per persona
promocIó amb allotjament i esmorzar a l’alberg rural ruta del Ferro: 47,25€
 
 
el mercat del comte arnau
Data: 27 de juliol
iNClou:

· Visita guiada de l’abadessa al comte arnau
· dinar El menú del Comte Arnau en un restaurant a escollir*
PREu: 24 € per persona
promocIó amb allotjament i esmorzar a l’alberg rural ruta del Ferro: 47,25€
 

*restaurants a escollir: braseria Gil, ca la nati, casa rudes, 
la teuleria, mas les Feixes i restaurant ruta del Ferro.
 
*Informació de visites guiades: www.terradecomtes.cat
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PER a Més iNFoRMaCió:

premsa terra de comtes i abats. comunicació
comunicacio@terradecomtes.cat
tel. 649 07 87 83


