
Per celebrar l’edició de les 
Jornades Europees del 
Patrimoni a Catalunya, el 
Museu Comarcal de l’Urgell us 
proposa un seguit d’activitats: 

• Divendres 26 de setembre: a 
les 19:30h visita guiada a la sala 
“Tragèdia al call. Tàrrega 
1348”, seguidament un concert 
amb música jueva i cristiana 
dels segles X al XIV amb el 
grup Ardit Ensemble. 

• Dissabte 27 de setembre: 
portes obertes al Museu, de 12h 
a 14h i de 18h a 21h 

• Diumenge 28 de setembre: 
portes obertes al Museu, de 12h 
a 14h 

Activitats al Museu 
Comarcal de l’Urgell-
Tàrrega 

26, 27 i 28 octubre 

Tàrrega, l’Urgell 

Components del grup Ardit Ensemble 



Divendres 26 de setembre 

Visita guiada a “Tragèdia al call. Tàrrega 
1348” a les 19:30h i concert a les 20:30h. 

El repertori del concert d’Ardit Ensamble: 

• Música religiosa: 
A	  Vós,	  dona	  Verge	  Santa	  Maria	  (Ramon	  
Llull,	  s.	  XIII).	  
Mariam	  Matrem	  (Llibre	  Vermell	  de	  
Montserrat,	  s.	  XIV).	  
Mi’al	  har	  horev	  (Abdias,	  piyyut	  s.	  XI).	  

• Música	  Sapiencial: 
Versos	  proverbials	  musicats	  de	  l’obra	  
Qües>ons	  de	  vida	  (Moixé	  Natan	  de	  
Tàrrega,	  s.	  XIV).	  

• Música	  fesFva:	  
Shir	  Nashir	  (CànFc	  de	  noces	  de	  jueus	  
catalans,	  s.	  XIV).	  
Al>runi	  (del	  Càn>c	  dels	  Càn>cs;	  epitalami,	  
música	  tradicional).	  
Hayizkor	  hakhen	  yedida	  (poema	  atrubuït	  a	  
la	  muller	  de	  Dunaix	  ben	  Labrat,	  s.	  X)	  
Stella	  Splendens	  (Llibre	  Vermell	  de	  
Monsterrat,	  s.	  XIV).	  

Els	  integrants	  d’Ardit	  Ensamble	  que	  ens	  
oferiran	  el	  concert	  són:	  Isabel	  Carvajal,	  
Laura	  de	  Castellet,	  Carme	  Muntaner,	  
Araceli	  Rosillo,	  Mariona	  Vernet	  i	  
Eulàlia	  Vernet	  

Dissabte 27 de setembre 

Jornada de portes obertes al Museu 
Comarcal de l’Urgell-Tàrrega. 

Es podran visitar totes les exposicions 
permanents del Museu: 
• Tragèdia al call. Tàrrega 1348 
• Els ibers a l’Urgell 
• Les Sales Nobles 
• Alsina-Amils 

I també es podrà visitar l’exposició 
temporal Itinera de Magí Puig 

L’horari és de 12 a 14h i de 18 a 21h. 

Diumenge 28 de setembre 

Jornada de portes obertes al Museu 
Comarcal de l’Urgell-Tàrrega. 

Es podran visitar totes les exposicions 
permanents del Museu: 
• Tragèdia al call. Tàrrega 1348 
• Els ibers a l’Urgell 
• Les Sales Nobles 
• Alsina-Amils 

I també es podrà visitar l’exposició 
temporal Itinera de Magí Puig 

L’horari és de 12 a 14h 


