
L’orquestra circular
Marc Egea Ger
(Barcelona, 1973) és músic, 
compositor, filòsof i poeta. Artista 
polifacètic, especialment conegut com 
a intèrpret i compositor de viola de 
roda. Egea transita per les sonoritats 
inextricables d’aquest antic i peculiar 
instrument, amb la solvència de qui 
ha defensat una tesi doctoral sobre 
Ramon Llull i la sensibilitat del poeta 
que signa obres com Lletanies hivernals 
o Les mans de la pluja.

La impossibilitat de
comunicar:
Moses und Aron d’Arnold
Schönberg

Josep Barcons Palau
(Navès, 1978) és músic i doctor en hu-
manitats. L’any 2012 col·labora amb Lluís 
Duch en la traducció de Moses und Aron 
d’Arnold Schönberg, obra que ha estu-
diat en profunditat i que va ser objecte de 
la seva tesi doctoral. Ha estat director de 
l’Escola de Música Jesuïtes Casp de Bar-
celona durant deu anys. Actualment és 
professor del Conservatori Professional 
de Música de Manresa i director artístic 
del Festival Espurnes Barroques.

Paisatge sonor i
arqueologia del so a
l’edat mitjana
Laura de Castellet
(Barcelona, 1965), historiadora, 
il·lustradora i músic, es dedica a la 
recerca i la divulgació de la història. 
Està desenvolupant la seva recerca 
en l’arqueologia del so a l’edat 
mitjana, i viu aquest paisatge sonor 
instal·lada al Solsonès. Va contribuir 
a recuperar el cant de la Sibil·la a la 
catedral d’Urgell, que canta cada nit 
de Nadal.

Els músics a la mitologia
grega: Orfeu i Màrsias
Montserrat Reig 
Calpe
(Barcelona, 1966), doctora en 
Filologia Grega per la Universitat de 
Barcelona amb la tesi Mites de mort 
a la Grècia antiga, actualment és 
professora a la Universitat Rovira i 
Virgili i a secundària i investigadora 
adscrita a l’Institut Català d’Arqueo-
logia Clàssica. La seva recerca se 
centra en l’estudi de la literatura gre-
ga arcaica clàssica i de la influència 
que ha exercit sobre la tradició 
posterior. 
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L’orgue, clau de volta
del desenvolupament
musical a occident
Albert Blancafort 
Engelfried
(Barcelona, 1964) representa la 
quarta generació d’una nissaga 
de músics i orgueners catalans. 
Després de formar-se al taller 
familiar, va completar la formació 
al Rieger (Àustria) i a l’Orgelbau 
Rohlf (Alemanya). Ha participat en 
diversos esdeveniments organístics 
a nivell internacional. Actualment 
està restaurant l’orgue de la 
catedral de Solsona. 
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Museu de Solsona
Plaça Palau, 1 
25280 Solsona 
t 973 48 21 01

Més informació
www.museusolsona.cat

Coordinat per
Raül Garrigasait Colomés
Víctor Pérez Flores

Horaris de visita

Del 16 de març al 14 de desembre:
De dimecres a dissabte: 11-18:30 h.
Diumenges i festius: 11-14 h.
Juliol i agost: obert també el dimarts

Del 15 de desembre al 15 de març:
De dimecres a dissabte: 11-17 h.
Diumenges i festius: 11-14 h.

Portes obertes:
9 de setembre (Festa Major)
18 de maig (Dia Internacional dels Museus)
Jornades Europees del Patrimoni

El Museu romandrà tancat els dies 25 i 26 de 
desembre, 1 i 6 de gener

@museusolsona

Ajuntament Solsonade

Presentació

Coincidint amb el centenari de l’Orfeó Nova 
Solsona i els primers vint-i-cinc anys de la 
Cobla Juvenil de Solsona, volem dedicar 
l’edició d’enguany a la música. Ho volem fer 
sense perdre de vista la transversalitat que, 
des de la seva primera edició, caracteritza 
el cicle de conferències «Divendres de 
pensament al Museu». El conjunt de 
conferències proposades per a aquesta 
quaresma dediquen una mirada polièdrica al 
fenomen de la música que abasta des dels 
sons goliardescos i canalles de la viola de 
roda fins a l’avantguardisme religiós d’Arnold 
Schönberg, passant pels paisatges sonors 
de la Catalunya Central medieval i el mite 
fundacional d’Orfeu, aquella divinitat que, amb 
un xic més de confiança, podria salvar les 
ànimes de l’avern tocant la lira.

Per aquest motiu, sota el títol genèric d’Orfeu, 
variacions musicals, volem presentar, un any 
més, una proposta prou coherent i diversa 
per animar-nos a pensar els darrers divendres 
d’hivern.
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