TAST GASTRONÒMIC
Durant el mes que durarà el cicle, podreu degustar
diversos menús de l’època del bandolerisme a
Alcover als següents establiments:
El restaurant ERMITA DEL REMEI ens ofereix el format
clàssic de forquilla i ganivet tenint molt present l’arribada
de productes del nou món i els del territori: patates,
cacau o bacallà mariden amb mel, bolets o vedella.
www.restaurantermitadelremei.com
Camí del Remei, s/n - Alcover - 977 846 027 Alcover

L’equip de cuina del restaurant K-L’ERMITÀ ens presenta
el vermut bandoler, entre d’altres amb una txapela de
cargols a la llauna, la llonganissa seca de pagès o les
patates bandoleres.
www.k-lermita.es
Avinguda de la Font Major, 7 - Alcover - 977 760 452

CASA FORNET ens ofereix, els divendres, dues
propostes bandoleres: per un costat la coca, amb
cansalada, ceba i fesols, i per l’altre la llesca, amb
botifarra negra, ceba caramel·litzada i formatge de
cabra.
Plaça El Portal, 7 - Alcover - 977 846 307
CAFETERIA BONILLO ens planteja utilitzar la pizza com
a base per construir la seva proposta bandolera amb
llonganissa, pebrot i fesols, naturalment amb tomaca i
mozzarella, la qual triomfa a la seva carta.
Carrer Doctor Pere Güell, 7 - Alcover - 977 760 675

Organitza:
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Amb el suport de:

2n cap de setmana d’octubre

Alcover, terra de bandolers
Després de la desfeta i el declivi que va suposar la
guerra civil catalana en la qual la vila va perdre inclús
el seu nom, Alcover es va anar refent i uns anys
més tard la reedificació va concloure. Aquest fet,
juntament amb un increment demogràfic notable,
va encarar el poble cap a un període de riquesa que
convergí en l’explosió de la indústria tèxtil, de tal
forma que a començaments del segle XVII els draps
i les robes confeccionades a la vila eren conegudes
arreu.
No és d’estranyar, doncs, que s’aprofités aquella
època daurada per dur a terme importants
construccions que es conserven avui dia i de les que
en són un fidel reflex l’actual edifici de l’Ajuntament,
Ca Cosme, l’Abadia, la construcció de l’església de
l’Assumpció i del convent de Santa Anna, en la seva
fase final, entre d’altres.
Però Alcover té un altre patrimoni no menys
important: el natural. El perquè d’aquest auge
s’explica per l’aparició d’uns nous agents econòmics,
vinculats al món tèxtil que comercialitzaven els
productes amb la noblesa barcelonina. L’aparició
d’aquesta indústria no es pot entendre sense la força
de l’aigua mogué diversos molins ubicats a la vall del
riu Glorieta.
El Festival Terra de Bandolers, complementari a la
Fira del mateix nom que ja es prepara pel segon cap
de setmana d’octubre, es situa també en l’època que
apareixen els bàndols; i us convida a fer un tomb
per l’entorn natural i patrimonial de la terra dels
bandolers. Ho farà a través de la música, la dansa,
el circ i la gastronomia i amb diversitat de propostes
artístiques entre les que cal destacar la presentació
de la formació de música barroca Tañer, que ens
planteja un viatge a aquesta època d’esplendor
de la vila d’Alcover a través del conegut bandoler
Perot Rocaguinarda i la música que s’interpretava
aleshores.

INFORMACIÓ GENERAL
                  
LA VALL DEL RIU GLORIETA, A PEU!
Els concerts de Mas de Forès i l’ermita del Remei
aniran guiats per la màgia de la nit. Us proposem
acompanyar-nos en excursió des de l’església Vella
per endinsar-nos al patrimoni natural d’Alcover, fer
un sopar de motxilla, gaudir plegats de les actuacions
musicals i tornar enexcursió fins a la vila d’Alcover.

Festival Terra
de Bandolers
Música, dansa, circ i gastronomia a l’entorn
natural i patrimonial de la terra dels bandolers

Important! Cal que porteu llanterna, ja que la tornada
serà enmig de la nit...
Lloc i hora de sortida a peu:
Església Vella - 90 min abans de cada actuació.

                  
km 0

espectacles de proximitat
amb segell de qualitat.

                  
Informació i venda
Casa de Cultura Ca Cosme

Taquilla Convent de les Arts

Plaça Cosme Vidal, 5

Ctra. de Mont-ral, km 1

977 76 05 95

Horari – 1 hora abans de
l’espectacle

Horari - De dilluns a divendres
- Mati: de 9.30 a 13.30 h.
- Tarda:
dimarts i dijous de 16 a 19 h

Internet – Venda on-line 24h
www.conventarts.cat

                  

Que ho gaudiu!
www.alcover.cat
www.conventarts.cat
www.firadebandolers.alcover.cat

conventarts
firadebandolers

Apunta't a la
newsletter del
Convent de les
Arts per conèixer
totes les novetats.

Alcover
del 19 de juliol al 16 d’agost de 2019

ESGLÉSIA VELLA

CONVENT DE LES ARTS
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ABSURDITTIES
Mortelo & Manzani

MÚSICA EN TEMPS D’EN ROCAGUINARDA
Tañer

Dos pallassos excèntrics arriben carregats d’un munt
d’objectes i d’instruments que els porten a situacions d’allò
més absurdes. Un espectacle fet amb el poc que tenen:
recreant el seu propi món, un univers particular fet de realisme
i fantasia.
Es tracta d’un espectacle sense paraules, a través del
llenguatge universal del clown, ple de música en directe,
humor absurd i moltes sorpreses més!
Gerard Morte - Pallasso
Iván Manzanero - Pallasso

Totes
les gratuït
edats

MAS DE FORÈS
Divendres

deNada
Cia. deNada

ESTRENA
EL FESTIVAL TERRA DE BANDOLERS COMPTARÀ AMB
L’ESTRENA DEL PROJECTE TAÑER, EL QUAL ES GESTARÀ
EN RESIDÈNCIA ARTÍSTICA AL CONVENT DE LES ARTS.
Tañer és un projecte musical format per destacats músics
especialitzats en el repertori del barroc hispànic, que més
enllà de dur una dilatada trajectòria com a intèrprets en altres
formacions de renom internacional, decideixen crear aquest
nou projecte l’any 2019.

juliol

22.30

Astronomia
popular i
cançons
tradicionals

km 0

MIL CENT I UN ESTELS
Bocafoscant
Mil cent i un estels és un espectacle de cançons i divulgació
astronòmica des de l’òptica de la cultura i el saber popular
d’arreu dels Països Catalans. Fusiona astronomia popular amb
cançons tradicionals catalanes.
Mil cent i un estels recull endevinalles, refranys i dites de
l’imaginari popular i molta informació de com interpretaven
el cel nocturn pagesos, pastors, mariners i gent d’arreu del
territori.
Alexandre Bonanit - Divulgador astronòmic i rondallaire
Mireia Mena - Cantant tradicional i glosadora.

Església Vella

21:00

Taules i cadires per sopar
amb fruita i beguda
refrescants

Totes
ït
les gratu
edats

La literatura de l’època també es farà ressò d’aquest
moviment; i a casa nostra trobem diversos exemples tant en
la literatura popular, també coneguda com de canya i cordill,
com en la literatura més culta. Un exemple n’és el del Rector
de Vallfogona, que va escriure sobre el bandoler més temut
de la seva època, en Perot Rocaguinarda.
I la música? La producció musical a inicis del segle XVII
s’adequava per una part als usos de l’església, i per una altra,
als de la cort i l’aristocràcia. Per a aquests últims, la forma
musical predominant fou el conegut com a tono humano
(cançó solista de temàtica profana, acompanyada normalment
d’arpa i guitarra). Aquests tonos musicaven obres poètiques
d’autors de prestigi, reutilitzaven cançons o danses populars
i també es servien d’altres músiques provinents del les
incipients sarsueles i del teatre musical.
El programa del concert està format amb diferents tonos
i cançons de José Marín, J. M de Arce, Étienne Moulinié i
danses instrumentals de Gaspar Sanz, Francesc Guerau i
Martín i Coll.
Miguel Gómez - Contratenor
Pere Olivé - Saltiri i percussions
Belisana Ruiz - Guitarra barroca
Sara Águeda - Arpa de dos ordres

Totes
les
edats

Laura Miralbés - Ballarina i trapezista
Marco Rubio - Cantautor

Guillem Anguera - Acordió diatònic i veu
Xavier Pié - Saxo soprano

Totes
les gratuït
edats

Església Vella

ERMITA DEL REMEI
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Música
d’arrel

Música
d’autor

Totes
ït
les gratu
edats
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RUEGOS Y DEMÁS
Raquel Lúa & Amaia Miranda

VIU
Cris Juanico

Raquel Lúa & Amaia Miranda, amalgames de sons delicats
i potents alhora. Veu melismàtica que traspassa la pell amb
lletres carregades de poesia acompanyades dels arranjaments
i de les mans virtuoses i sensibles de l’Amaia Miranda.
Presenten cançons originals i versions que s’emmarquen dins
de la música d’arrel. Des de la nana tradicional fins a la bossa
o el flamenc.
Raquel Lúa - Veu
Amaia Miranda - Guitarra clàssica

A peu!

21:00

Taules i cadires per sopar
amb fruita i beguda
refrescants

PLAÇA NOVA

Diumenge

Preu:

9€

Guillem Anguera & Xavier Pié, músics del Camp de Tarragona
amb una llarga trajectòria professional, ens ofereixen un
concert íntim i familiar, on l’acordió diatònic i el saxo soprano
es fusionen per viatjar a diverses músiques del món, de l’est
a l’oest, de nord a sud. Melodies plenes d’expressivitat i
delicades harmonies es fusionen amb cançons més rítmiques
i amb energia, per portar-nos a escoltar cançons pròpies
i melodies d’arreu amb un toc de tradició i modernitat a la
vegada.

A peu!

1el2ca€
rnet CA

amb
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MÚSIQUES DEL MÓN
Guillem Anguera & Xavier Pié

Gairebé res… Un somriure, potser riure…
els teus peus segueixen el ritme, potser
Un petit oooh Algun aaayy
quina és l’essència d’un espectacle?
Gairebé res… Una vivència, una sensació, una emoció. Ells
son dos; dos somriures, dos cossos, dos cors, dos.
Ens ofereixen el seu humor, la seva lleugeresa i la seva
gravetat. Gairebé res…
Un espectacle de circ i música on tothom balla.

La idea del grup és abordar el repertori instrumental i vocal
del segle XVII acompanyant la veu amb els instruments
de corda predominants a la península ibèrica com eren la
guitarra, l’arpa i el saltiri, sense deixar de banda les coloristes
percussions pròpies.
La història del segle XVII ens narra que va ser un període
políticament convuls, de crisis econòmiques, decadències
gremials i de disputes entre nobles per tal de mantenir el seu
estatus senyorial, ﬁns al punt que aquestes classes benestants
es van veure obligades a recórrer a les quadrilles de bandolers.

26

A peu!
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9

Església Vella

21:00

Coorganitzat amb Joventuts
Musicals del Baix Camp, qui
ens obsequia amb un pica-pica.

Totes
ït
les gratu
edats

Cris Juanico ens presenta els temes del nou treball discogràﬁc
que porta per nom Viu.
Cançons inspirades en la Menorca més salvatge de la que n’és
un privilegiat element més.
Sempre a la recerca del contrast entre la música i la paraula,
entre la melodia i la poètica, entre la fermesa i la delicadesa,
Cris Juanico vesteix les seves cançons de folk-rock en
incorporar la sensibilitat i la petitesa del violí o del guitarró
a una banda clàssica de pop-rock, resultant un so consistent,
a més d’un confortable coixí per a les melodies d’aires
mediterranis de les seves composicions.
Cris Juanico - Veu i guitarra
Joan Solà-Morales - Contrabaix
Blanca Coll - Violí

Totes
les gratuït
edats

