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Organització

Amb el suport de Amb la col·laboració de



ART BARROC
AL MOIANÈS
Tot i la crisi del s. XVII, deguda sobretot de la Guerra 
dels Segadors, la vila de Moià va prosperar en tots 
els àmbits. Les nissagues dels escultors Rubió  
i dels gravadors Abadal en són exemples ben clars, 
com ho és el creixement de la vila. I allò que millor 
ho exemplifica és la construcció de la nova església 
parroquial. Es vivia en una societat en la què la religió 
tenia un gran pes en tots els sentits. L’art barroc es 
converteix en el gran aparador del poder religiós que 
es vol refermar en contra de la Reforma. La societat 
no en quedà al marge i hi participà en totes les seves 
vessants, des de les confraries per poder bastir els 
retaules de l’església, a l’ús de les estampes gravades.

Evidentment, aquest fet no passava solament a Moià, 
sinó en nombroses poblacions de Catalunya i Espanya, 
fruit de la Contrareforma, propiciada pel Concili de 
Trento enfront a la Reforma protestant, com ja hem 
apuntat. 

La historiografia no ha contribuït a prestigiar l’art 
barroc, al costat d’altres moviments artístics com 
són el romànic, el gòtic o el Modernisme, fet que 
no deixa de ser sorprenent, perquè els exponents 
del patrimoni cultural barroc a les comarques de la 
Catalunya Central són extraordinaris. La major part 
d’esglésies i la fesomia actual de les cases de pagès 
són fruit d’aquesta època. Precisament, la pretensió 
d’aquesta jornada és posar més en valor el patrimoni 
barroc.

L’Associació Cultural MODILIANUM desitja contribuir 
a incrementar el coneixement de l’art d’aquest 
període, que va marcar amb una empremta profunda 
la història de la nostra comarca, i debatre sobre com 
difondre’l i arribar a tots els públics i ciutadans.

L’organització de visites guiades a una exposició de 
gravats Abadal, a les esglésies de Santa Maria de 
Moià i Sant Fruitós de Castellterçol completaran la 
jornada d’estudi.

JORNADA D’ESTUDI 

 
Dissabte, 6 d’octubre de 2018 
Sala d’actes de Can Carner

09.15-09.45h: Acreditacions

09.45h: Presentació de la Jornada amb la participació 
d’Elsa Ibar i Torras, directora general del Patrimoni 
Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya i Dionís Guiteras i Rubio, alcalde de Moià 

10.00h: Les obreries i confraries parroquials  
com a comitents artístics a la Catalunya moderna

Joaquim Puigvert i Solà (Universitat de Girona)

11.00h El procés del moblatge barroc de l’església  
de l’Estany en el segle XVII. Tres fites i tres nissagues 
d’escultors.

Josep Galobart i Soler (Associació Cultural Modilianum)

12.00h:  Pausa-cafè (ofert per l’organització)

12.30h: Els barrocs de pagès.  
Velles perspectives, nous balanços

Francesc Miralpeix i Vilamala  
(Universitat de Girona)

13.30h: Arquitectura barroca a Catalunya

Carles Freixes i Codina  
(Museu Diocesà i Comarcal de Solsona)

14.30-16.00h: Pausa-dinar. Restaurant “El Moianès”. 
Preu: 14 €. Cal apuntar-s’hi abans del dia 2 d’octubre

16.00-18.30h: Taula rodona: La difusió de l’art barroc

A la Catalunya Central s’han portat a terme i s’estan 
gestant actuacions de gran magnitud per a la valorització 
i difusió de l’art barroc. Els protagonistes d’aquests 
projectes presentaran i debatran com podem difondre 
millor i fer arribar a tota la ciutadania l’art del Barroc

Moià-Castellterçol, 6 i 20 d’octubre de 2018

Participants a la taula rodona:

Francesc Vilà i Noguera  
(director del Museu Comarcal de Manresa)

Josep Ma Riba i Farrés  
(director del Museu Episcopal de Vic)

Dani Font i Montanyà  
(coordinador de Catalonia Sacra)

Carles Freixes i Codina (membre de la Comissió de 
Patrimoni, Museu Diocesà i Comarcal de Solsona) 

18.30-20.00:  Sala d’exposicions Casa Museu Rafel 
Casanova, de Moià

Visita a l’exposició: “Xilografies. La fusta feta imatge. 
L’auca dels oficis del taller Abadal, segles XVII-XXI” 

VISITES 
 

Dissabte, 20 d’octubre de 2018

10.00-12.30h: visita a l’església de Santa Maria de 
Moià, a càrrec d’Irene Abril i Vilamala i  la intervenció 
de Francesc Miralpeix i Vilamala. Aquesta visita es 
completarà amb l’accés al campanar. El lloc  
de trobada serà davant l’església

16.30-18.00h:  visita a l’església de Sant Fruitós de 
Castellterçol, a càrrec de Josep Font i Sentias  
i la intervenció de Francesc Miralpeix i Vilamala.  
El lloc de trobada serà davant l’església

INScRIpcIONS A lA JORNADA I A lES VISITES: 

Inscripció gratuïta. Places limitades. Cal enviar: nom, 
cognoms, adreça postal, telèfon i correu electrònic de 
contacte a: modilianum@modilianum.org indicant si la 
inscripció és per a la Jornada d’Estudi i/o per una  
o dues sortides

Cal reservar plaça per al dinar abans del dia  
2 d’octubre. Preu: 14 €


