CELESTIAL SANT SOPAR
EN VIU
COR DE LA CATEDRAL DE BARCELONA

Divendres 8 de juliol de 2016
a les 20:00h

El llibre Celestial Sant Sopar editat per
l’Editorial Claret és un llibre únic i unificador, que aplega la música i les dues
plàstiques de Miquel Pujol, les suggeridores contemplacions de Mn. Jaume
Aymar, i la bellesa que sempre ofereix
Carles Duarte amb els seus poemes
únics.

Celestial Sant Sopar
Retaule de Sant Pacià i Sant Ignasi. Sala (a. 1688).

Els concerts de la Catedral són de
caràcter gratuït i tenen una durada
aproximada d’una hora.
L’entrada no serà permesa durant la
interpretació de les obres.
Horari: 20:00h.

Per a més informació
visiteu la nostra web:
www.claret.cat

ENTRADA LLIURE
Disseny: Miquel Pujol

AUTORS
MIQUEL PUJOL
CARLES DUARTE
JAUME AYMAR
Presentació a càrrec del
Dr. J.M. Martí Bonet

Fragment sobre l’obra de
Sant Ignasi, tretzè apòstol.

PROGRAMA

CARLES DUARTE

CELESTIAL SANT SOPAR en viu

de Miquel Pujol
Al costat de Jesús,
a tocar del dolor del Calvari,
al llindar de les ombres profundes
i del gest infinit de la joia,
tots els instants,
que travessen els segles
per atènyer el present,
al Celestial Sopar.
MIQUEL PUJOL

JAUME AYMAR
Ignasi, el de Loiola, el cavaller de les dues
banderes, el soldat, el convers, el qui
vetllà davant la Madona de Montserrat,
l’anacoreta de Manresa, el místic del Cardener, l’estudiant que captava a Santa
Maria del Mar, el pelegrí, el jesuïta, el
sant...

JOAN
JAUME
FELIP
JAUME EL MENOR
BARTOMEU
JUDES TADEU
JUDES
TOMÀS
MATEU
SIMÓ
ANDREU
PERE
JESÚS

Havent-se editat per l’Editorial Claret el
llibre Celestial Sant Sopar, del mestre
Miquel Pujol que evoca l’emoció profunda que presidir el Sant Sopar, els sentiments i les reflexions que omplien els
cors dels apòstols davant la figura impressionant de Jesús acostant-se a la creu.
Ara es vol oferir de nou l’esmentada obra
en viu a la Catedral de Barcelona amb la
participació de l’autor i els companys
Carles Duarte i Jaume Aymar.

Dr. J.M. Martí Bonet

