
El cant
visigòtic
o mossàrab
Del 31 de juliol al 4 d’agost de 2019
a La Seu d’Ègara

III CURS DE MÚSICA
MEDIEVAL A LA SEU D'ÈGARA

 IMPARTIT PER

Marcel Pérès

La música dels primers segles del cristianisme estava 
destinada a propagar el text bíblic mitjançant els oficis 
religiosos, però no contemplava una litúrgia unificada al 
llarg del territori. A partir del segle IV, a la península 
ibèrica es desenvolupa el ritus hispànic- visigòtic, 
també anomenat mossàrab, vinculat a un ric repertori 
musical del qual es conserven 45 còdexs, escrits 
principalment entre els segles X i XI. Malauradament no 
és possible la transcripció directa dels manuscrits del 
segle XI, per la natura de la seva notació, però podem 
fer una aproximació al repertori mitjançant les 
recopilacions que es van fer durant l'època del Cardenal 
Cisneros (s. XV) basades en la tradició i la praxis 
litúrgica encara vigent en aquell temps.



HO ORGANITZA

AMB EL SUPORT DE

HORARIS del CURS
dia 31 de juliol (16.30 a 19 h) 
dies 1, 2 i 3 d’agost (10.30 a 13.30 h i de 16.30 a 19 h)
dia 4 d’agost (10.30 a 13.30 h)

COL·LABOREN

PREU
CURS 
290€

Informació i inscripcions SERVEI DE CULTURA
(Font Vella, 28, Terrassa • t. 93 783 27 11)
+info: musica.classica@terrassa.cat

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES INCLOSES EN EL CURS
DIJOUS 1
12 h Visita guiada a la Seu d’Ègara
19 h Conferència: “Particularismes rituals i musicals a 

la liturgia hispànica”
 A càrrec de la Dra. Maria Incoronata Colantuono 

(Universitat Autònoma de Barcelona- Institut d'Estudis Medievals)

DIVENDRES 2
19 h Conferència: “L’art d’època visigoda i la recepció 

de l’Orient Mediterrani”
 A càrrec del Dr. Carles Sánchez

(Universitat Autònoma de Barcelona-Museu de Terrassa)

DISSABTE 3
20.30 h Concert de cant visigòtic o mossàrab a càrrec de 

l'alumnat del curs
 Direcció: Marcel Pérès
DIUMENGE 4
12 h Missa Hispano-visigòtica a la Seu d’Ègara 

oficiada per Mossèn Antoni Deulofeu
 Cants a càrrec de l'alumnat  del curs
TOTES LES ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DEL CURS TINDRAN LLOC A LA SEU 
D’ÈGARA I SÓN D'ACCÉS LLIURE AL PÚBLIC GENERAL

Marcel Pérès sempre ha estat un investigador en la recerca i la 
comprensió de com i per què els essers humans han creat l'art de la 
música des de l’antiguitat. Va fundar, l’any 1982, l’Ensemble Organum amb 
el qual va emprendre una exploració metòdica dels repertoris litúrgics 
medievals. L’any 1984 va crear, la Fundació Royaumont, un centre 
d'investigació sobre la interpretació de les músiques medievals, el CERIMM 
(Centre Europeu per a la Investigació sobre la Interpretació de les 
Músiques Medievals) del qual va ser director fins a 1999. Amb l’Ensemble 
Organum va realitzar més de quaranta enregistraments discogràfics, la 
majoria dels quals van rebre les més altes distincions: Diapason d'or, 
Classical Awards, Choc de l'Année du Monde de la Musique, New York Times 
Essential Records of the 20th century.

L’any 2001, Marcel Pérès va crear a l'antiga Abadia de Moissac, el CIRMA, 
(Centre Itinerant d'Investigació sobre les Músiques Antigues) destinat a 
revaloritzar a través de la música els diversos desplaçaments dels homes, 
dels seus pensaments i del seu saber experiencial en el decurs dels segles. A 
desenvolupar perspectives d'estudi complementàries entre les tradicions 
vives i l'arqueologia musical.


