Inscripcions a la Jornada:
Inscripció gratuïta
Places limitades

Exposició

Cal enviar nom, cognoms, adreça
postal, tèlefon i correu electrònic
de contacte a:

Jornada d’estudi

modilianum@modilianum.org

Museu de Moià

o al telèfon 938 207 600

del 13 d’agost
al 19 d’octubre

Preu del dinar: 8 euros
(cal reservar el tiquet abans
del dia 16 d'octubre)

Sala d’exposicions
del Casal

Organitza

del 13 d’agost
a l’11 de setembre

Inauguració:

Amb el suport i la col·laboració:

Museu de Moià
13 d’agost a les 8 del vespre

Can Carner - Moià
19 d’octubre de 2013

Jornada d’Estudi
Can Carner - Moià
19 d’octubre de 2013

Francesc Viñas i Dordal (1863-1933)
és,sense cap mena de dubte, un dels
moianesos que al llarg de la història
han excel·lit més a nivell mundial en
el seu camp d'activitat. D'orígens
familiars modestos, els dots innats i la
seva perseverança el varen portar a
triomfar en els principals escenaris
operístics mundials. Molt vinculat a la
seva terra, la vila de Moià es beneficià
del seu èxit, i el seu ressò es manté
en l'actualitat
.
Les activitats que enguany presenten
l'Associació Cultural Modilianum i
Joventuts Musicals de Moià, en
col·laboració amb el Museu de Moià,
volen contribuir a l'estudi i la difusió
de la figura i el llegat d'aquest tenor,
moianès i universal.

9.30 h
Acreditacions
10.00 h
Presentació de la Jornada
10.10 h
Francisco Viñas, de Bayreuth a Moià
Xosé Aviñoa. Catedràtic d’Història
de la Música. Universitat de Barcelona
11.h
Pausa-cafè
11.30 h
Amistat, confidències i projectes entre
Francesc Viñas i Felip Pedrell
Francesc Cortès. Musicòleg, professor
de la Universitat Autònoma de Barcelona

16.00-17.45
Taula rodona:
El llegat de Francesc Viñas
Coordinació:
Nona Arola. Joventuts Musicals de Moià
Miquel Lerín. Concurs de Cant F. Viñas
Participants:
Roger Alier. Historiador i crític musical
Maria Infiesta. Associació Wagneriana
Jordi Maluquer. Escriptor i crític musical
Carlus Padrissa. La Fura dels Baus
18.00
Itinerari Viñas per Moià
A càrrec de Ramon Tarter

12.20 h
Viñas, més enllà del tenor: de les cròniques romanes al Rafelet

20.00
Concert
Auditori de Sant Josep

Jaume Clarà. Associació Cultural
Modilianum

Isabel Rodríguez, soprano
Recital de cançons i àries d’òpera
guanyadora del primer premi del Concurs
Internacional Ciudad de Logroño, finalista
del Concurs Manuel Ausensi
Preu: 10 €
(assistents a la Jornada: entrada gratuïta)

13.10
Visita guiada a l’exposició
14.00
Dinar al pati de Can Carner

