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LA MÚSICA I EL CANT TAMBÉ SÓN PATRIMONI MUNDIAL

Un patrimoni molt variat: de la biodiversitat a la cultura
Des de parcs nacionals de la península, Canarias o les Illes, Atapuerca, Altamira, els conjunts 
romans de Tarragona i Mérida, ciutats històriques (bàsicament medievals i renaixentistes). 

Segovia

Poblet  i  altres  monestirs  i  catedrals,  l’art  andalusí  o  l’arquitectura  de  Gaudí  i  Domènech  i 
Montaner, el ‘Puente Colgante’  de Vizcaya ...  als patrimonis comuns: ‘l’Art  rupestre de l’Arc 
Mediterrani’  o  el  ‘Camí  de  Santiago’,  passant  per  les  Obres  Mestres  del  Patrimoni  Oral  i 
Immaterial (com la Patum de Berga o el Misteri d’Elx), constitueixen un valuós llegat natural i 
cultural, declarat Patrimoni de la Humanitat  (o Patrimoni Mundial)  per l’Organització de les 
Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO). 

El ‘Puente Colgante’ de Vizcaya (“el más elegante”, com diu la cançó)

¿Sabies que l’enginyer francès Gustave Eiffel (autor de la torre del seu nom a París) va recalcular aquest pont per a 
que tothom restés tranquil?.
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Un nexe comú
Hem volgut engalzar per aquest concert, com en un mosaic romà o un trencadís de Gaudí, 
cançons originàries d’Andalucía, Asturias, Castilla - la Mancha, Castilla i  León o Catalunya, 
harmonitzades  pel  Manuel  Oltra  i  acompanyament  de  guitarra  i  dues  composicions  per  a 
aquest instrument, juntament amb els bens culturals i naturals de valor universal excepcional 
que atresoren aquestes contrades, unides per un nexe comú: aquests bens han estat declarats 
per la UNESCO Patrimoni de la Humanitat.

Asturias: l’art prerromànic

Asturias, núm. 5 de la Suite española. Isaac Albéniz (1860 – 1909). Guitarra
La perrita chita i Lorenzo y Catalina . Harmonitzades pel Manuel Oltra (n. 1922). Cor i guitarra.

“Espabila, don Fabila, que viene el oso”, es diu encara per aquelles terres. 
Descendents d’aquest segon rei asturià, Fabila, mort per un ós, van promoure al segle IX un art 
nou que es denominaria després, el  prerromànic asturià,  amb arrels clàssiques:  la volta de 
canó i l’aportació dels cristians emigrats de Al-Andalus (els mossàbars): el ganxet de la gelosia 
en la pedra i l’arc de ferradura

Santa Maria del Naranco                      

Aquest art  es localitza en llocs de gran bellesa natural  i  a vegades al costat de teixos que 
recorden ritus religiosos ancentrals.
Santa Maria del Naranco, san Julián de Prados, santa Cristina de Lena o san Salvador de 
Valdediós  (‘el  Conventín’),  consagrat,  aleshores  monestir,  per  sis  bisbes  vinguts  des  de 
Portugal a l’Aragó, són exemples representatius d’aquest art que va tenir una curta existència.
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Castilla - la Mancha: la tolerància en la cultura

Tararán. Harmonitzada pel Manuel Oltra (n. 1922). Cor i guitarra.

Cuenca

La ciutat antiga es troba enfilada en una penya aguda i cenyida pels rius Xúcar i Huécar. 
La catedral del primer gòtic, palaus, esglésies i convents, record d’una prosperitat gràcies al 
comerç i la indústria tèxtil de la llana. Les ‘Casas Colgantes’ desafiant la llei de la gravetat, amb 
el seu museu d’Art Abstracte, la Setmana de Música Religiosa .
Segons l’escriptor canari Juan Cruz, “Cuenca es una ciudad adusta, e, incluso, dura pero que 
esconde una gran belleza, que sube y baja”.

Toledo. Sinagoga de santa Maria la Blanca
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També la ciutat històrica de Toledo, abraçada per les aigües del riu Tajo, és Patrimoni de la 
Humanitat. La  Toletum romana, després capital visigòtica, va ser gresol, a l’Edat Mitjana, de 
tres cultures: l’andalusí (la més significativa), la sefardita i la cristiana.
Ens podem imaginar passejant el rei Savi en companyia del seu amic, l’astrònom jueu Don 
Mossé, des de la Sinagoga Major, passant junt a la mesquita de  Bab al Mardum i arribar a 
l’església mudèjar de Santiago del Arrabal, tocant a la muralla; contemplant, durant les nits de 
la tardor i encara sense contaminació ni atmosfèrica ni lumínica, la neta volta del cel amb les 
seves constel·lacions i estrelles.

Toledo. Mesquita de Bab al Mardum                  Toledo. Església de Santiago del Arrabal

Castilla i León: La natura i l’home, la pedra i el vidre multicolor

Canción de baile. Harmonitzada pel Manuel Oltra (n. 1922). Cor i guitarra.
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El  pelegrí,  camí  de  Santiago,  travessa  la 
ciutat de León i, de sobte, es troba amb la 
seva catedral, la  Pulchra leonina. Edificada 
a la meitat del segle XIII durant el regnat del 
mateix rei Alfonso. De planta clàssica gòtica 
però on en els alçats, es van incrementar, 
valentament, les superfícies lluminoses, tot 
substituint-hi  gran  part  de  la  pedra  per 
vitralls,  tècnica  que  s’havia  assajat,  fins 
aleshores, solament i a una escala menor, 
en la Sainte Chapelle de París.
Prop de 2.000 m2 de vidres multicolors en 
740 vitrals, es restauren actualment gràcies 
al programa ‘Un sueño de luz’.



Catedral de León

Las Médulas. Paisatge i galeria romana

No massa lluny del Camí però ja en terres de la comarca del Bierzo i abans d’arribar a Galícia 
ens trobem ‘Las Médulas’, restes d’un massís muntanyós que fa 2.000 anys va ser arrasat per 
la més gran explotació aurífera de la Hispania romana.
Mitjançant pous i galeries foradades s’introduïa aigua que agafava una gran pressió natural i 
provocava la sortida de pedres i fangs rics en or. Uns dos segles de treballs al costat d’una 
plantació de milers de castanyers per a l’alimentació d’obrers i d’esclaus, van transformar-hi 
radicalment el paisatge de  ‘Las Médulas’.

¿Sabies que des de Tarraco s’administraven aquestes mines d’or?
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Andalusia: L’Alhambra i l’Albaicín, la música de l’aigua

Recuerdos de la Alhambra. Francesc Tàrrega (1852 – 1909). Guitarra.
A la nanita. Harmonitzada pel  Manuel Oltra (n. 1922). Cor i guitarra.

L’Albaicín i l’Alhambra

L’Alhambra. Palau de Gomares
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L’escriptora francesa Margarite 
Yourcenar definia l’Alhambra (‘la 
roja’ en llengua àrab) com 
“Línies que s’entrellacen i 
acaricien, música abstracta”, i 
l’escriptor granadí Francisco 
Ayala: “El olor de las flores, el  
texto del mármol y, sobre todo, 
la música del agua corriente”.

“Albaicín de las fuentes, de los 
cipreses, de las rejas 
engalanadas, de la luna llena,  
de los patios árabes, del piano 
de mesa, de los amplios salones 
húmedos con olor a halucema, 
del mantón de cachemira, del 
clavel . . .” escrivia Federico 
García Lorca.



Catalunya: des d’un passat remot a la simbiosi del Modernisme

Margarideta, La filla del marxant, El Pobre alegre, Muntanyes regalades i Cançó de bressol.  
Harmonitzades pel Manuel Oltra (n. 1922). Cor i guitarra.

Ulldecona. Pintures rupestres

Tarraco banyada de llum i de mar

Tarragona. Fòrum de la Colònia
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Han passat 10.000 anys
Les pintures a les coves d’Ulldecona i 
el Perelló formen part d’un llegat  que 
va des d’Andalucía a Aragón: l’Art  
rupestre de l’Arc Mediterrani de la 
península Ibèrica.
Un millor clima, fa uns 10.000 anys, 
provocà l’eclosió d’una nova societat 
més igualitària la qual s’aguaita ara en 
les escenes de l‘art llevantí: caçadors, 
la dona dedicada a la recol·lecció, etc.



Podem visitar, acompanyats pel governador de Tarraco i la seva dona, la vil·la dels Munts en 
l’actual municipi  d’Altafulla  i  imaginar les habitacions i el menjador amb les parets ricament 
decorades amb pintures, el terra cobert de mosaics multicolors, els mobles de fusta noble, els 
marbres de les escultures, de les columnes i de les fonts en els patis, les termes, el molí d’oli i 
el celler .. , prop de la platja i la Mediterrània, al fons. 
O  anar  a  Tarraco i  fer  un  tomb  pel  Fòrum  de  la  Colònia,  l’espai  públic,  comprar  en  les 
‘tabernes’, parlar amb els amics a la basílica.

Constantí. Mausoleu de Centcelles

Unes pintures viatgeres

La Vall de Boi. Sant Climent
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O  veure  la  cúpula  amb  magnífics 
mosaics  policromats  de  la  vil·la  i 
mausoleu  de  Centcelles  (Constantí). 
A qui van enterrar-hi envoltat de tanta 
riquesa ornamental i en un espai tan 
voluminós?

La Vall de Boi és un 
municipi  de  l’Alta 
Ribagorça  (Pirineu 
de  Lleida)  format 
per vuit petits nuclis 
de  població. 
Aquesta  vall  es 
coneix  pel  seu 
important  patrimoni 
natural i cultural, del 
qual  destaca  el 
conjunt  d’esglésies 
d’estil  romànic 
llombard.  Sant 
Climent  i  Santa 
Maria de Taüll, Sant 
Joan de Boi,  Santa 
Eulàlia d’Erill la Vall, 
etc.,  fins  a  un  total 
de nou esglésies.



La Vall de Boi. Santa Eulàlia

Poblet, la memòria i el futur

El Monestir de Santa Maria de Poblet se situa al peu de les Muntanyes de Prades de grans 
valors naturals. Constitueix un impressionant conjunt arquitectònic (del romànic al barroc) i es 
pot comptar entre els monestirs més importants d’Europa, tot sent, a més, un espai singular, 
simbòlic  i  emblemàtic  per  a la  història  i  memòria de Catalunya (panteó reial  de la  Corona 
d’Aragó, arxius de Josep Tarradellas i de Carles Sentís, etc.)
El Monestir va ser abandonat i espoliat al segle XIX, i fou el reusenc Eduard Toda, diplomàtic i 
historiador, que n’inicià la seva restauració el 1930. Deu anys més tard, al 1940 s’hi instal·lava 
de  nou  una  comunitat  cistercenca,  que  avui  vol  harmonitzar  els  valors  culturals,  ètics  i 
espirituals amb el medi ambient, tot preveient la utilització d’energies alternatives i oferint un 
programa d’educació ambiental per als que visitin el monestir.

¿Sabies que les Muntanyes de Prades i els Boscos de Poblet seran declarats parc natural en un futur proper?
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Malgrat que es van construir 
des del  segle  XI  al  XIII,  cal 
destacar  la  seva  unitat 
d’estil, els esvelts campanars 
i,  fonamentalment,  les 
pintures  murals, 
conservades,  la  gran 
majoria,  en  el  Museu 
Nacional d’Art de Catalunya.



Poblet. Monestir i vinyes modernes

Poblet. Brollador

I el Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat?
Tots els anys, per a les festes de Corpus Christi, a Berga se celebra La Patum.
La Patum era, a finals del segle XIV, una festa de caràcter religiós i popular. Probablement fou 
el resultat de la sacralització de festes ancestrals.
Per als ‘patumaires’, la festa és única i incomparable (aquesta va ser una raó per ser declarada 
Obra Mestra per la UNESCO).
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http://ca.wikipedia.org/wiki/Segle_XIV


Berga. La Patum 

El Modernisme i la sensibilitat
El Modernisme té a Catalunya un desenvolupament paral·lel a altres moviments intel·lectuals i 
artístics que s’esdevenen a Europa al tombant del segle XIX, renovadors de l’art, la música, 
l’arquitectura i la literatura. 
L’art modernista es caracteritza per un sentit especialment arquitectònic i decoratiu. Predomina 
la corba sobre la recta, la riquesa i el detall en la decoració, l’ús freqüent de motius vegetals, 
l’asimetria  i  el  dinamisme  de  les  formes,  etc.  Moltes  vegades  amb  referències  gòtiques, 
plateresques i, fins i tot, mudèjars en la utilització de l’obra vista.

Antoni Gaudí,  col·loca aquest  estil  en l’avantguarda de l’art  internacional.  El  seu treball  és 
individualista,  menys  arquitecte,  s’inspira  en al  natura.  Està considerat,  no obstant,  com el 
millor arquitecte català de tots els temps.
Algunes de les seves obres són Patrimoni de la Humanitat: el Parc Güell, el Palau Güell, la 
Casa  Batlló,  la  Casa  Milà  (‘la  Pedrera’),  construïda  amb pedra  d’Ulldecona,  la  façana  del 
Naixement i la cripta de la Sagrada Família i la cripta de la Colònia Güell.
Si  passegem per  les  terrasses de la  Pedrera  trobarem un lloc  fascinant:  les  teulades,  les 
xemeneies  que  evoquen  figures  antropomòrfiques,  folrades  de  trencadís  o  estucades,  els 
terrats inclinats ...
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Gaudí. Parc Güell

Gaudí. La Pedrera

¿Sabies que per realitzar el trencadís amb figures planes i de tres dimensions, Gaudí utilitzava restes d’una fàbrica 
de plats i tasses de Barcelona?
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Lluís Domènech i Muntaner va ser un projectista hàbil, intel·ligent, detallista i polifacètic, utilitza 
l’obra vista, amb espais interiors lluminosos i sense compartiments estancs. Integra les arts 
amb el treball  d’equip:  arquitectes, escultors,  paletes, pintors,  ceramistes, vidriers, forjadors, 
fusters, etc., artesans enfront de la mecanització que ja sorgia a finals dels segle XIX.
Les seves obres Patrimoni de la Humanitat són el Palau de la Música Catalana i l’Hospital de 
Sant Pau.

Domènech i Montaner. Palau de la Música Catalana i
Institut Pere Mata

Domènech i Montaner. Casa Navàs
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L’Institut psiquiàtric Pere Mata
Gràcies a la  seva amistat  amb Pau Font  de Rubinat,  intel·lectual  i  polític  republicà (va ser 
alcalde de Reus i diputat), Domènech i Muntaner va rebre el primer encàrrec per a treballar a 
Reus (1897): la construcció de l’Institut Pere Mata. Un psiquiàtric amb estructura de miniciutat i 
pensat per poder aplicar-hi una nova psiquiatria; així, per exemple, la natura s’introdueix a les 
estances com un element benefactor, mitjançant vitralls, ceràmiques i mosaics. El verd olivera 
del Camp de Tarragona, l’horitzó de la Mediterrània, ...

‘La Maca del Mercadal’
En 1901  comença  a  alçar-se  en  la  plaça  del  Mercadal  un  model  de  casa  particular  molt 
especial  i  una  obra  mestra  de  l’arquitectura  modernista:  ‘la  Casa  Navàs’.  Es  tracta, 
possiblement, de l’única obra modernista que conserva avui tot el mobiliari i les instal·lacions de 
l’època.

Concert de Festa Major. Església Prioral de Sant Pere. Reus. 1 de juny 2007

Agraïments

Ajuntament d’Ulldecona
Comunitat del Monestir de Poblet
Mercè Rovira, per la seva correcció lingüística.
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