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AJUNTAMENT
D’ULLDEMOLINS

www.anyamigo.cat

L’any 2017, Ulldemolins 
endega la fi ta històrica 
de la commemoració dels 
500 anys del naixement 

de Jaume Amigó tracista de 
l’arquitectura del Renaixement i 
rector de Tivissa. Nat a Cal Roig, 
la casa pairal encara guarda 
amb cura i orgull la fi ligrana 
genealògica dels seus antecessors 
fi ns a l’actual família.

Des de l’Ajuntament volem fer 
aquest esforç de difondre i posar 
en valor el nostre patrimoni 
arquitectònic que, juntament 
amb el natural, l’immaterial i el 
tradicional, refermen el nostre 
compromís amb la Cultura.

Cultura i oci són, sens dubte, els 
dos grans vectors de les petites 
poblacions rurals  que poden 
seduir el visitant, consolidar la 
capacitat i la motivació associativa 
i el benestar als seus convilatans 
oferint-los i atansant-los-hi un 
ampli ventall d’activitats, alhora 
que ens ajuda i obre portes  a 

la dinamització econòmica de 
diversos sectors de la població.
El paper i el compromís de 
l’Ajuntament és fer d’altaveu de 
totes aquestes propostes  perquè 
visitar Ulldemolins sigui cada 
vegada més un reclam suggeridor 
i que aquest pugui oferir una nova 
descoberta cultural interessant 
i sobretot perquè es consolidi 
en el temps com a referent al 
Camp de Tarragona per aquestes 
joies especials de l’arquitectura 
renaixentista: l’església de 
Sant Jaume i l’ermita de Santa 
Magdalena, coneguda també com 
a la “Catedral de Montsant”.

En defi nitiva, la Cultura ha de 
ser, de fet ho és, un instrument 
poderós que ens permet mostrar 
el potent dinamisme d’un poble 
que estima el que té i que ho 
posa en valor. 

Us convido, doncs, a participar 
activament a tots els actes d’aquest 
programa i del variat calendari 
d’activitats de festes.

Enguany commemorem 
el 5è centenari 
del naixement a 
Ulldemolins de Jaume 

Amigó, eclesiàstic i principal 
impulsor de les primeres obres 
arquitectòniques renaixentistes a 
Catalunya, com ara l’església del 
nostre poble, que fou la primera 
d’aquest estil en acabar-se.

La seva formació en l’àmbit artístic 
hauria estat sobretot de nivell 
autodidàctic ajudat pels tractats de 
Vignola, Vitruvi, Alberti o Palladio, 
entre d’altres. I de manera 
destacable, els coneixements i 
la influència dels viatges que va 
fer a Roma, que el van ajudar per 
conèixer de primera mà l’estètica 
i els principis del renaixement 
arquitectònic.

Jaume Amigó va ser un pioner, 
un innovador, l’impulsor del que 
després es coneixerà com “Escola del 
Camp” que portarà el Renaixement 
per tot el territori de Tarragona 
i a la resta del país. Les esglésies 

de Tivissa, la Selva del Camp i 
Cornudella, parts de la Catedral de 
Tarragona o la façana del Palau de 
la Generalitat, seu del govern del 
país i emblema de l’art renaixentista 
català, són obres d’Amigó i deixebles 
seus com Pere Blai.

Durant el 2018, l’Any Amigó es 
projecta com una oportunitat per 
rellegir la història i comprendre 
què va passar al segle XVI a 
Ulldemolins quan es construeixen 
l’Església de Sant Jaume i l’Ermita 
de Santa Magdalena. Però no 
només això. Amb la celebració 
de l’Any Amigó es pretén donar a 
conèixer la transcendència d’una 
fi gura cabdal per entendre la 
història de l’art de Catalunya.

Arquitectura, música, cultura sacra 
i popular se sumaran a un reguitzell 
d’actes que volen servir per assentar 
un patrimoni a reivindicar que 
és ben nostre: el llegat de Jaume 
Amigó i l’Escola del Camp en el 
Renaixement a Catalunya.

Misericòrdia Montlleó i Domènech
Alcaldessa d’Ulldemolins

Sergio Méndez Romero
Comissari Any Amigó

De 19 h a 20 h a lꞋEsglésia 
de Sant Jaume  
Concert. La música de
Les tres cultures, amb sons de 
les tres cultures presents a casa
nostra: cristiana, sefardita i an-
dalusina. A càrrec de Burruezo 
& Medievalia Camerata. 
Seguidament al pla de lꞋEsglésia 
Sopar popular de temàtica 
renaixentista  i amb els 
personatges de l’època, 
acompanyats de tots els 
qui vulguem participar del 
moment, amb vestits de l’època.
Cal inscripció prèvia 
i compra de tiquet

21 DꞋAGOST

TROBADA DꞋART 
CONTEMPORANI 
GRAND TOUR (NAU CÔCLEA
www.elgrandtour.net

A les 19 h a la plaça de Loreto
Espectacle de veu, poesia i 
música. Glops de paraules cami-
nant sobre lꞌunivers dꞋUlldemolins 
amb Dolors Quintanta (actriu), 
Marta Garcia (cantautora) i Pep 
Macaya (escriptor).
A les 22.30 h a lꞌermita 
de Sant Antoni
Recital de  Neus Borrell.

SETEMBRE
9 de setembre

A les 10.30 h a lꞋEsglésia 
Sant Jaume
Visites teatralitzades.
D’11-17 h a Cal Borrull 
Mostra dꞌescultura 
de Mercè Bessó.
A les 12 h a lꞋEsglésia 
de Sant Jaume
Missa.
A les 13 h a Cal Roig
descoberta del relleu 
commemoratiu a Jaume 
Amigó a la casa natal.
A les 18 h a lꞋEsglésia 
de Sant Jaume
Concert dꞌorgue per 
Mn. Valentí Miserachs, amb 
composició especial per 
commemorar lꞋAny Amigó.

10 de setembre

A les 17 h al Centre Cívic
Conferència “Lꞌescultura del 
Renaixement” a càrrec de 
Mercè Bessó. 

Tardor – Hivern de 2018

JORNADES SOBRE 
EL RENAIXEMENT

5è Centenari dꞋAntoni Agustí 
i Jaume Amigó per 
Xavier Climent.

OCTUBRE
7 dꞌoctubre

JORNADES EUROPEES DEL PA-
TRIMONI I PRESENTACIÓ DEL 
FESTIVAL DE MÚSICA TERRER

A les 11 h a la Cartoixa 
dꞋEscaladei
Renaixement al Priorat. 
La relació de Jaume Amigó 
amb la Cartoixa.
Concert de In Nomine
(Sergi Casademunt).

Organitza: Dpt. Cultura Generalitat 
i Escola de Terrer.

13 i 14 dꞌoctubre

FESTA DE LA PAGESIA
CATALANA. SANT GALDERIC

A les 11 h a lꞋEsglésia 
de Sant Jaume.
Visita teatralitzada. En Pere 
Blai i Mossèn Jaume Amigó ens 
descobriran la construcció
de lꞌesglésia.
A les 17 h a Cal Borrull
Inauguració de lꞌexposició 
“Jaume Amigó, entre Itàlia 
i Ulldemolins”.

NOVEMBRE
16 de novembre

PRIORAT EN PERSONA 
(CENTRE QUIM SOLER)

A les 10 h a lꞋEscola Montsant
Trobada de la ZER 
Montsant-Serra de Prades 
a Ulldemolins amb lꞌescriptora 
Elisenda Roca.
A les 12 h pels carrers del poble
Gimcana cultural 
“Coneixem el Jaume Amigó”.

17 de novembre

PRIORAT EN PERSONA
(CENTRE QUIM SOLER)

A les 18 h al Centre Cívic
Cloenda amb presència de totes 
les participants: 
Martí Domínguez, Raül 
Garriga, Antoni Munné Jordà, 
Elisenda Roca,  Anna Vallbona, 
Esperança Camps.
A les 21 h
Espectacle de cloenda – Sopar.

curs 2018/2019

AGENDA ESCOLAR PRIORAT
Inclusió de 2 pàgines dedicades 
a Jaume Amigó a càrrec de la 
mestra Rosa Rius.

a determinar

PRESENTACIÓ A FALSET DE LꞋANY 
AMIGÓ. CONSELL COMARCAL.

Xerrada i tast de vins 
d’Ulldemolins.

MARÇMARÇ
10 de març10 de març

PRESENTACIÓ DE LꞋANY PRESENTACIÓ DE LꞋANY 
AMIGÓ A ULLDEMOLINSAMIGÓ A ULLDEMOLINS

Música i ronda renaixentistaMúsica i ronda renaixentista a 
càrrec de Graiatus.càrrec de Graiatus.
Presentació del llibre. Presentació del llibre. 
Ulldemolins en temps de Jaume Amigó Ulldemolins en temps de Jaume Amigó 
1518 – 1590 dꞌen Salvador-Joan Ro- dꞌen Salvador-Joan Ro-
vira, professor emèrit de la URV.

11 de març

TRUITA AMB SUC 2018
Durant tot el matí
Visita guiada a lꞋEsglésia 
de Sant Jaume. Música tradicio-
nal Renaixentista pels carrers, 
amb el grup Graiatus.
Mostra de música i dansa 
tradicional de l’època renaixen-
tista amb La Clavellinera.

JUNY
17 de juny

FESTA DEL PAISATGE 
A ESCALADEI 
(Ulldemolins, poble convidat)

Presentació de lꞋAny Amigó
i Jaume Amigó.
Audiovisual de recull de cultura 
i tradicions locals. 
Mostra de folklore popular amb 
el Ball de  Majorales del Roser.
Música i cançons de Pandero.

CONCERT CORAL
A les 13 h a lEsglésia de Sant JaumeA les 13 h a lEsglésia de Sant Jaume
“Ernest Cervera” Música del
renaixement amb composicions
dels segles XV i XVI.

JULIOL
22 de juliol

SANTA MAGDALENA
Actes en commemoració de l’Any Actes en commemoració de l’Any 
Amigó a l’Ermita de Sta. Magdalena.Amigó a l’Ermita de Sta. Magdalena.

A les 11.30 h
Visita teatralitzada. 
Fra Llorenç Julià i Mn. Jaume 
Amigó ens descobriran la cons-
trucció de lꞌermita. 
A les 12 h
Missa.
A les 14.30 hA les 14.30 h
Dinar de germanor.Dinar de germanor.
A les 19 h
Vesprada musical.Vesprada musical. Concert de  Concert de 
piano amb Lluis Capdevila, amb piano amb Lluis Capdevila, amb 
escenografi a de Magda Borrull escenografi a de Magda Borrull 
i poemes i veu de Pep Macaya i i poemes i veu de Pep Macaya i 
Antònia Ferré.Antònia Ferré.

Tots els actes de lꞋAny Amigó formen part de les jornades “Renaixement. 5è Centenari 
dꞋAntoni Agustí i Jaume Amigó” amb qui hi col·laborem estretament i agraïm el seu suport.

25 de juliol

SANT JAUME
PATRÓ DꞋULLDEMOLINS
La XXIII Festa del Renaixement 
de Tortosa a Ulldemolins.

A les 12 h a lꞋEsglésia 
de Sant Jaume
Missa Major.
A les 13 h a lꞋEsglésia 
de Sant Jaume
Visita teatralitzada. En Pere Blai 
i Mn. Jaume Amigó ens descobri-
ran la construcció de l’església.
A les 18 h al Centre Cívic 
Xerrada i taula rodona
“Jaume Amigó. A cavall entre
Tarragona i Tortosa” amb Josep 
Llop (arquitecte). Presentació 
de les “Jornades sobre el 
Renaixement en el 5è Centenari 
d’Antoni Agustí i Jaume Amigó” 
amb Xavier Climent.
A les 20 h al pla de lꞋEsglésia
Espectacle teatromusical.
La Pazzia Senile
i Cor La Binota (Tortosa).

AGOST 
10 dꞌagost 

DIVENDRES DIVINS
a les DO de Tarragona. 

A les 19.30 h al pla de lꞋEsglésia
Tast dꞌarquitectura a lꞌesglésia 
de Sant Jaume. 
A les 20 h a la plaça de la Vila 
Concert dels Glosadors del 
Camp amb jotes, cançons de 
pandero... i tast de vins dels 
cellers dꞋUlldemolins.
Organitza: DO Montsant i Dpt. 
Cultura de la Generalitat
Cal inscripció prèvia
i compra de tiquet.

11 dꞌagost

FESTA RENAIXENTISTA
per viure el Renaixement als
carrers del poble. 

De 17 a 21 h a les places del poble
Tallers renaixentistes de paper 
al tremp, dꞌart sobre fusta, de 
màscares, de ceràmica i música. 
De 18 a 21 h a Cal Roig
Visita guiada. Casa on va néixer 
Mossèn Jaume Amigó.
De 18 a 19 h pels carrers 
i places del poble
Actuació de banderes al vol 
amb habilitats rítmiques i mú-
sica dꞌacompanyament  amb els 
Abanderats de Tortosa.
A les 18.30 h a lꞋEsglésia 
de Sant Jaume  
Visita teatralitzada. En Pere Blai i 
Mossèn Jaume Amigó ens desco-
briran la construcció de lꞌesglésia.
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