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Més informació

Ajuntament Solsonade

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:
divendres i 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

Horaris de visita

Coordinat per
Raül Garrigasait Colomés i Víctor Pérez i Flores

Presentació
Després de dues edicions, podem considerar que el cicle «Divendres de 
pensament al Museu» s’ha consolidat com a proposta cultural, tant per la 
qualitat de les conferències com per l’assistència de públic.

Això ens mou a proposar una tercera edició del cicle. En aquest cas, l’eix 
vertebrador de les conferències serà la idea de superació del temps o de 
persistència a través del temps. Ens acostarem a aquesta idea des de 
quatre camps diferents: la música, la literatura, la il·lustració i l’ecologia.

Les conferències tindran lloc quatre divendres de quaresma del 2017 (3, 
10, 17 i 24 de març) a les set del vespre. Com en les edicions anteriors, el 
cicle entra en sintonia amb l’any litúrgic, atès que convoca els assistents 
cada divendres de quaresma a reflexionar sobre el món i les idees que 
fem servir per entendre’l.

Conferències
3 de març
Per què les cançons populars es recorden durant segles? El cas de «Els 
segadors»
Jaume Ayats, etnomusicòleg

10 de març
Dibuixar Homer avui
Joma, il·lustrador

17 de març
Novel·lar les cares B de la història
Gemma Ruiz, periodista i escriptora

24 de març
L’ecologia en la Regla de Sant Benet: Poblet i la seva conversió ecològica
Lluc Torcal, Procurador General de l’Orde Cistercenc

Els conferenciants

Jaume Ayats (Vic, 1960) és músic i etnomusicòleg. Doctor en Història de l’Art (especialitat de 
musicologia) per la Universitat Autònoma de Barcelona, llicenciat en Filologia Catalana per 
la Universitat de Barcelona i professor de violí pel Conservatori Superior Municipal de Música 
de Barcelona, és l’actual director del Museu de la Música de Barcelona. El 2012 fou guardonat 
amb el Premi Nacional de Cultura Popular.

Joma (Josep Maria Rius Ortigosa, Barcelona, 1954), llicenciat en Ciències de la Informació i 
amb estudis a l’Escola d’Arts i Oficis de Barcelona, ha orientat el seu treball cap a l’humor 
gràfic i la il·lustració, tant en premsa com en el camp editorial. Ha produït poemes visuals i 
petites composicions escultòriques com a continuació corpòria del món que ha anat construint 
amb els seus dibuixos.

Gemma Ruiz Palà (Sabadell, 1975) és periodista i escriptora. Des dels vint-i-un anys treballa 
als Serveis Informatius de Televisió de Catalunya, gairebé sempre com a cronista cultural dels 
Telenotícies. La seva novel·la Argelagues, que ha rebut elogis unànimes de la crítica, recrea 
amb una capacitat evocativa sorprenent el món tal com l’havien de viure les dones nascudes 
a l’inici del segle XX.

Lluc Torcal (Sant Cugat del Vallès, 1971) és Procurador General de l’Orde Cistercenc i fou prior 
del Monestir de Poblet del 2007 al 2016. És llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat 
Autònoma de Barcelona, doctor en Filosofia per la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma i 
batxiller en Teologia per la Pontifícia Universitat de Sant Tomàs d’Aquino «Angelicum». També 
és membre del projecte STOQ (Science, Theology and The Ontological Quest), en el marc del 
qual treballa en la interpretació filosòfica de la Mecànica Quàntica i en els problemes ètics 
vinculats a les ideologies transhumanistes. És professor de l’Ateneu universitari Sant Pacià, 
president de la Junta Rectora del Paratge Natural d’interès nacional de Poblet i President 
d’honor de l’Open Energy Institute.
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