Monestir de Sant Benet
Residència d’estiu del
pintor Ramon Casas

.

Recorre les estances més emblemàtiques del monestir de Sant
Benet en un viatge hipnòtic i sensorial pels seus mil anys
d’història

DIA: 15 Desembre 2022
08.08.3008.30h.

Hora de sortida: 08.30

Sortida del punt d´origen direcció a la comarca del Bages. Breu aturada per esmorzar a càrrec dels senyors clients. Continuació
per arribar a St. Fruitós de Bages. Visita al Monestir de Sant Benet. Com devia ser la vida dels monjos benedictins dins el
monestir de Sant Benet? Com es respirava el silenci i la reflexió al petit claustre presidit pels xiprers? I al celler, s’hi feia vi? Per
què van marxar els monjos abandonant la seva vida tranquil·la? Món Sant Benet resol tots aquests interrogants en la
seva Experiència Medieval, una immersió a les veus mudes i els records que xiuxiuegen les parets del nostre monestir
mil·lenari. Una de les intervencions més atrevides i espectaculars sobre el patrimoni històric de Catalunya que converteix la
visita monumental en tot un viatge emocional. Seguidament visitarem la casa d´estiueg de Ramon Casas. Endinsat a la
residència d’estiu del pintor Ramon Casas en un recorregut per les habitacions i estances del monestir de Sant Benet
reconvertit en casa d’estiueig de la burgesia catalana .Viatgem a l’estiu de 1924 a la residència d’estiu del pintor Ramon Casas.
Enmig de l’olor de pintura i el traç personal dels pinzells de l’artista, descobrim com vivia la burgesia de l’època i ens aturem en
els detalls màgics i els rituals que la definien.Si parem ve l’orella, la criada de la família ens explicarà els secrets que amaguen
les parets d’un monestir mil·lenari reconvertit en temple del descans i la bona vida burgesa: -Heu sentit a parlar de la història
d’amor del pintor amb la venedora de loteria, Júlia Peraire?, ens xiuxiueja..... Finalitzades les visites, passarem al restaurant a
dinar.

Menú de Nadal amb
Turrons i neules
Pa,vi,aigua,cava,café o infusió.
Finalitzada la visita, trasllat al restaurant on dinarem:

PREU PER PERSONA: 65 €

