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NATURES’19
Propostes Artístiques a l’entorn rural

Dossier de premsa7, 8 i 9 de juny de 2019



2

“Sovint oblidem que som Natura. La Natura no és quelcom separat de nosaltres.
Així doncs, quan diem que hem perdut la connexió amb la natura, vol dir que hem 

perdut la connexió amb nosaltres mateixos.”

– Andy Goldsworthy, artista de Land Art –
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1. EL FESTIVAL. Primera edició

Natures’19 és una trobada que gira al voltant de propostes artístiques que dialoguen 
amb la Natura, i concretament amb el paisatge rural de l’Alzina de l’Aguda, a la No-
guera (Lleida).

Ens proposem crear unes trobades estimulants entre l’Art i la Natura. Uns espais de 
trobada entre disciplines artístiques, prioritàriament, la Dansa i les Arts Plàstiques.

Uns espais on re-pensar i sentir l’Art des de la Natura, i on escoltar la Natura des de l’Art.

Quan parlem d’Art a la Natura o d’Art i Paisatge, de Land Art o Land Dance, ens referim a 
les formes artístiques que es treballen a la Natura, amb la Natura o a partir de la Natura. 
Les propostes que us presentem a Natures’19 són propostes de creació en format de Ta-
ller i Presentacions / Intervencions en l’entorn. Totes elles estableixen un diàleg entre cos, 
matèries, moviment i Natura.

Natures’19 sorgeix de la necessitat d’aprofundir en la relació de l’ésser humà amb l’entorn 
natural i prendre consciència de la nostra relació amb aquest.

Natures’19 suposa una singular recerca sobre els límits de la percepció i la sensibilitat 
humana. Travessar el camp, endinsar-se en el bosc, sota un marge, enfilar-se en un arbre, 
deixar petges, construir amb fulles, pedres, troncs… És viatjar en el temps, en la memòria 
i la història d’un espai, d’una pedra, d’una planta o flor. Escoltar la Natura, crear amb ella i 
aprendre d’ella i amb ella. Crear una poètica de la terra al Dialogar, Habitar, Integrar, Fusio-
nar i Interaccionar amb ella.

 

Natures’19
Propostes Artístiques en l’entorn rural

7, 8 i 9 de juny de 2019
a tragantCamp (l’Alzina de l’Aguda, la Noguera)
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2. CALENDARI

DIVENDRES
31 de maig

DISSABTE
1 de juny

DIUMENGE
2 de juny

RESIDÈNCIA DE CREACIÓ

Amb artistes de Dansa i Arts 
Plàstiques escollits per crear 

els seus treballs en l’entorn de 
tragantCamp:

Carlota de Carvajal
Las Dueñas del Balón

Marta Gálvez
 Anna Rubio

Jaume Amigó
Pep Aymerich
Xavier Masero

DIVENDRES
7 de maig

DISSABTE
8 de juny

DIUMENGE
9 de juny

8:30h
Esmorzar

10 - 14h
TALLER #1
Dispositiu
‘Labranza’

14:30 - 16h
Dinar

16 - 19h
TALLER #1
 Dispositiu
‘Labranza’

20:30h
Sopar

Observació del 
cel estrellat

8:30h
Esmorzar

9 - 11h
TALLER #1
Dispositiu
‘Labranza’

11:15 - 12h
XERRADA

sobre Land Art

12 - 14:30h
TALLER #2

Creant Art a
la Natura

15 - 16:30h
Dinar amb parti-
cipants, artistes i 

públic

17 - 19h
Recorregut 

Intervencions 
Artístiques

19h
Berenar, recollida i 

comiat

17 - 17:30h
Arribada

17:30h
Presentació

18 - 20h
TALLER #1
Dispositiu
‘Labranza’

20:30h
Sopar

Cinema
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3. PROPOSTES

TALLER #1 – DANSA
Dispositiu ‘Labranza’, a càrrec del Col·lectiu 
Lamajara Danza   

TALLER #2 – LAND ART      
Creant Art a la Natura, a càrrec de 
Lluís Sabadell Artiga 

XERRADA – LAND ART
Land Art: Una mirada a l’Art creat amb i a la 
Natura, a càrrec de Lluís Sabadell Artiga 

MOSTRA OBERTA / RECORREGUT
Intervencions Artístiques en l’entorn rural  
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TALLER #1 – DANSA
Dispositiu ‘Labranza’, a càrrec del Col·lectiu 
Lamajara Danza   
Dies 7, 8 i 9 de juny del 2019

En l’actualitat i a causa de l’explotació excessiva dels recursos, són cada vegada més les tendències 
que opten per recuperar lo tradicional, lo ecològic, lo autèntic i amb identitat. Hi ha una certa necessitat 
de trobar-se davant per davant amb l’autenticitat de les coses, amb allò que ens fa sentir vius i en con-
tacte amb la Natura.

Dispositiu ‘Labranza’ és una proposta que utilitza la figura del camperol i l’artista per identificar sem-
blances entre els dos camps i veure com aquestes conviuen. El dispositiu s’aborda amb una visió con-
temporània i conceptual en la relació existent entre ‘home x camp’, ‘ballarí x camp’, portant el paisatge 
del camp a la geografia del cos. Una comparativa constant de dos tipus de cossos que en el seu quo-
tidià modifiquen el que els rodeja des del seu moviment.

Durant el procés es buscarà la preparació del cos-intèrpret a través de propostes desenvolupades en 
la nostre experiència com a col·lectiu, en el cultiu de la terra, l’estudi dels cossos dels camperols i l’ob-
servació del treball en el camp. Partirem dels verbs empènyer, agafar i traccionar per l’elaboració dels 
moviments i jugarem amb la temporalitat dels moments de l’acció per genera dinàmiques de treball.

S’utilitzarà l’entorn rural durant el procés del taller i el recorregut/mostra posterior. Amb el material que 
vagi sorgint i amb el desenvolupament de les propostes i accions anirem preparant una creació que 
evoqui camp i naturalesa i que culminarà en el Recorregut/mostra on es presentaran les Intervencions 
artístiques en l’entorn rural de l’Alzina, al voltant de tragantCamp.

Dates: 7, 8 i 9 de juny (Divendres, dissabte i diumenge) / Mostra (Opcional): Diumenge 9 juny, de 17 a 19h
Arribada: Divendres 7 de juny, entre 17 – 17:30h  / Finalització: Diumenge 9 de juny, a les 19h aprox.

Preu: 235€ (Inclou el Taller Dispositiu ‘Labranza’ + Xerrada i Taller de Land Art + àpats, allotjament i demés 
activitats de Natures’19) / Dte si fas la inscripció abans del dia 27 de maig: 220€ / Dte pels socis de l’APdC i 
alumnes actuals de tragantDansa: 220€. Consulteu l’apartat d’INSCRIPCIONS.
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TALLER #2 – LAND ART      
Creant Art a la Natura
a càrrec de Lluís Sabadell Artiga 
Diumenge 9 de juny de 2019

El Land Art és una disciplina artística que crea Art a la Natura amb fulles, pedres, troncs… Fent ser-
vir només els elements que trobem al lloc i amb ajuda del “Joc de Land Art” ideat per Lluís Sabadell 
Artiga (artista especialitzat en Art i Natura) crearem intervencions artístiques a la Natura, amb els 
elements naturals. També aprendrem a escollir el millor lloc per a la nostra obra i a documentar-la 
mitjançant la fotografia. 

Lluís Sabadell Artiga és artista especialitzat en Art i Ecologia i és el creador del “Joc de Land Art”, 
publicat per Cuscusian*s, l’editorial creada per ell mateix per publicar jocs d’art i llibres creatius. És 
llicenciat en Belles Arts en l’especialitat d’escultura per la Universitat de Barcelona i Màster en estudis 
comparats de Literatura, Art i Pensament (UPF). A més està especialitzat en processos de co-creació. 
L’any 2013 va fundar CoCreable (www.cocreable.org) un projecte que ajuda a escoles, empreses i  
organitzacions a resoldre reptes col·lectivament mitjançant una metodologia de co-creació desenvo-
lupada per ell mateix a partir de l’experiència amb diversos projectes d’innovació social. 

Dates: Diumenge 9 de juny de 12 a 14:30h / Dirigit a: curs obert a tothom, grans i petits. No cal experiència prèvia.

Preu: 55€ (aquest preu inclou la Xerrada i el Taller Land Art + dinar +  recorregut de presentacions de les 
propostes artístiques en l’entorn rural). Dte si fas la inscripció abans del dia 27 de maig: 50€
Dte pels socis de l’APdC i alumnes actuals de tragantDansa: 50€. Consulteu l’apartat d’INSCRIPCIONS.
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XERRADA – LAND ART      
Land Art: Una mirada a l’Art creat amb i a la Natura
a càrrec de Lluís Sabadell Artiga 

El Land Art és un moviment artístic que crea Art a la Natura, que neix als anys 60 als Estats Units 
i ràpidament arriba a Europa. A la xerrada analitzarem les principals diferències entre les dues es-
coles principals -l’Americana i l’Europea- per endinsar-nos i descobrir obres d’art i artistes sorpre-
nents que treballen amb elements naturals. 

Lluís Sabadell Artiga és artista especialitzat en Art i Ecologia i és el creador del “Joc de Land Art”, 
publicat per Cuscusian*s, l’editorial creada per ell mateix per publicar jocs d’art i llibres creatius. És 
llicenciat en Belles Arts en l’especialitat d’escultura per la Universitat de Barcelona i Màster en estudis 
comparats de Literatura, Art i Pensament (UPF). A més està especialitzat en processos de co-creació. 
L’any 2013 va fundar CoCreable (www.cocreable.org) un projecte que ajuda a escoles, empreses i  
organitzacions a resoldre reptes col·lectivament mitjançant una metodologia de co-creació desenvo-
lupada per ell mateix a partir de l’experiència amb diversos projectes d’innovació social. 

Diumenge 9 de juny de 2019

Dates: Diumenge 9 de juny d’11 a 11:45h / Obert a tothom, grans i petits

Preu: Hi ha diferents opcions. B) 55€ (aquest preu inclou la Xerrada AMB el Taller Land Art + dinar +  reco-
rregut de presentacions de les propostes artístiques en l’entorn rural) C) 25€ (aquest preu inclou la Xerrada 
SENSE el Taller Land Art + dinar +  recorregut de presentacions de les propostes artístiques en l’entorn rural). 
Consulteu l’apartat d’INSCRIPCIONS.
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MOSTRA OBERTA / RECORREGUT
Intervencions Artístiques en l’entorn rural  

Diumenge 9 de juny de 2019

Farem una passejada per l’entorn rural, intervingut per un seguit de propostes artístiques que vin-
cularan l’Art amb el Paisatge. Vuit artistes i col·lectius que provenen de les arts plàstiques i la dansa 
desenvoluparan treballs de Land Art i de Land Dance.

Seran propostes que tinguin relació amb la Natura, realitzats específicament en el paisatge o loca-
litzacions properes a tragantCamp, utilitzant els materials i els estímuls de l’entorn.

Podrem gaudir de les  obres creades in situ durant les Residències de Creació que prèviament 
hauran realitzat els creadors i també de la creació realitzada pels participants en el taller de dansa 
Dispositiu ‘Labranza’.

Els artistes seleccionats per la Residència de Creació gaudiran d’una estada a tragantCamp per tal 
de poder elaborar el treball que mostraran el dia 9 de juny dins del Recorregut/Mostra d’Interven-
cions Artístiques.

Podrem veure els treballs de:

Carlota de Carvajal
Las Dueñas del Balón
Marta Gálvez
Anna Rubio
Jaume Amigó
Pep Aymerich
Xavier Masero
Participants en el TALLER Dispositiu ‘Labranza’
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Spiral Society parteix de l’estudi de les formigues, molt comparades amb el comportament 
estructurat i jeràrquic de la nostra societat. Com es relacionen i com a vegades aquest teixit 
tan estructurat de comunicació es veu truncat. En aquest moment de ruptura apareix el 
concepte principal de tota la peça, el fenomen anomenat “l’espiral de la mort”. És un esde-
veniment increïble que succeeix quan certes formigues perden el rastre de les feromones 
que seguien. La que liderava el grup comença a seguir a la formiga que l’estava seguint, per 
tant, un gran nombre de formigues donen voltes i més voltes en el mateix lloc i, exhaustes, 
acaben morint.

De ben petita, la Carlota de Carvajal va començar amb la seva formació artística, primer a l’Oriol 
Martorell i després a l’Institut del Teatre especialitzant-se en dansa espanyola. Després, estudia 
Història de l’art a la Universitat de Barcelona.

Col·labora i l’inspiren artistes de diverses disciplines artístiques, com Ljubliana & the Seawolf, Xa-
rim Aresté, Marem Ladson, Anna Sting, Jorja Smith, Berta Blanca T. Ivanow, Max Larruy, Nil Ciuró, 
Marina Herlop, Kiala Kianzi, Candela Capitán, Esther Guntín, Anaïs, Malv, Marcos Pacheco, Die 
Motte, Pol Batlle, Neo rupestres, Marki Homar, Xavi Valverde, d’entre altres.

“L’art està a tot arreu”, afirma, “sols depèn de com rebin els nostres sentits la informació. M’agrada 
donar-li temps a les coses, sentir-les amb intensitat”. Amb la dansa ha trobat com connectar amb 
el món i s’inspira en el que la rodeja, en allò que no es diu, en allò que se sent, en allò que altera.

CARLOTA DE CARVAJAL  Spiral Society
Amb Nit Nebot i Pol Batlle
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SÍ és un posicionament davant la vida, una decisió. Volem celebrar el nostre sí.
Aquell sí intern que estem aprenent i que té més força que el sí extern. I per això ens ajuntem 
i el ballem. Per recordar-nos la nostra força. 
Per recordar-nos la nostra decisió. Per fer múscul.
I per contagiar a qui ens miri.
Per recordar-nos a totes que tenim l’opció. Que és realista.

Dins aquesta dinàmica, que volem que ho encomani tot, ens fem el regal de comptar amb 
el suport de l’Arantza López Medina i el David Franch que formen La Buena Cia. perquè ens 
acompanyin a generar l’imaginari d’aquesta peça.

Las dueñas del balón neix de la trobada entre l’Angie Mas i la Bea Vergés. Després d’haver es-
tudiat juntes al centre de dansa barceloní Company & Company, cursant la Formació Professional 
d’Interpretació i Dansa, i haver compartit diverses aventures dansístiques en diferents contextos, 
decideixen trobar-se per iniciar una nova etapa amb les seves propostes escèniques.

L’Angie Mas es forma en dansa i interpretació, segueix els seus estudis de dansa contemporània 
i realitza un últim any a l’escola italiana de Roberto Zappalá. Posteriorment, cursa Teràpia Corpo-
ral Integrativa a l’Espai Gestalt de Barcelona. És professora de dansa contemporània en diverses 
escoles, així com formadora al Projecte pedagògic Tots Dansen, organitzat per Xarxa Transversal 
i el Mercat de les Flors. Forma part de l’equip artístic del Danseu Festival des del 2013 i de la CIA 
La Taimada desde l’any 2012. 

Beatriz Vergés és ballarina, creadora i pedagoga. La seva activitat està centrada a Barcelona, on 
desenvolupa la seva carrera com a artista independent dins l’escena de dansa contemporània i 
danses urbanes. Va ser resident del centre de creació La Caldera durant el 2016 on inicia la investi-
gació en el seu propi llenguatge i creació. Com a pedagoga està en constant evolució i profunditza 
en el seu coneixement compartint amb els estudiants del Campus Universitario Esart. Propulsora 
d’espais de mostra per peces escèniques de petit format, organitza Una Hora de Dansa al Café de 
TA i la trobada d’improvització entre artistes Ballades de l’espai La Tacones. 

LAS DUEÑAS DEL BALÓN  SÍ
Angie Mas i Bea Vergés
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Inside Out és una proposta inspirada en la necessitat d’adaptació física a un espai i temps 
determinat. Per altra banda, les imatges sempre són un gran punt de partida en les meves 
creacions. La imatge em transporta a un context determinat, em planteja un concepte per 
investigar i una sèrie de textures amb les quals jugar.

La Marta Gálvez realitza els seus estudis de Ballet i Dansa Contemporània a Lleida, Barcelona i 
Holanda: el Màster en Arts Escèniques d’Estudis Teatrals MUET a Barcelona (2018), el Bachelor 
of Dans at ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten a Holanda (2012), Erasmus de ArtEZ que realitza a 
l’Escola Superior de Dança of Lisbon (2010). I anteriorment a l’escola AREA de Barcelona. 

Ha treballat com a ballarina freelance amb coreògrafs com Helena Franzén (SWE), Roberto Zappalá 
(SCL), Simone Truong (CHE), Emilie Gallier (FR), Willi Dorner (AT), Gaetano Badalamenti (SCL), Ju-
lian Barnett (NY), Ann Van Den Broek (NLD), entre d’altres. Crea els seus propis projectes juntament 
amb altres artistes, presentant-los en països Europeus: Inside Out (ESP), Cúmul (ESP), Meta- (ESP/
GRC), Proposta II (ESP/GRC), GaPs (SCL) o In_Loco (SCL).

Des de l’any 2018 desenvolupa i treballa la Dramatúrgia escènica en projectes de Dansa i Teatre; 
‘The Fiels of Wonder’ (SCL) creat per Gaetano Badalamenti, ’A por Ellos’ (BCN) dirigida per Rai-
mundo Morte, ‘Mira cómo Arde’ (BCN) dirigida per Natália Barraza.

MARTA GÁLVEZ  Inside Out
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Sense l’arbre sóc dona morta parteix del diàleg entre l’arbre i la dona. D’una banda, l’arbre, 
l’organisme viu més gran del món, el vegetal més fort, que reuneix tot el simbolisme de la 
vida, des de les seves arrels fins al seu fruit. I d’altra banda, la dona, l’ésser que porta en la 
seva essència el simbolisme arcaic de l’arbre i al mateix temps reuneix tot el simbolisme de 
la fertilitat, que és la vida.

Des del 2009 l’Anna Rubio explora el procés creatiu a la natura amb la tècnica Amerta Movement 
del mestre Suprapto Suryodarmo. Les primeres peces són amb el Col·lectiu Lawu junt amb Montse 
Martí, presentades al Centre Experimental de les Arts de Vallgrassa, al Solo Sound Festival de Java 
o a Festivals MIAU de Caldes de Montbui, el MAU de Granollers o el Fes Camp de Sant Cugat.

El seu treball està sempre vinculat a l’acció performativa “in situ” i amb músics en directe (com 
Carola Ortiz, Roger Mas, Steve Smyth, Maria Coma o Bikimel). Ha presentat peces a Java, l’Alt 
Pirineu, Letònia, Finlàndia i per diferents festivals de Catalunya.

Actualment treballa en el 2n Cicle d’Arbres al Parc Natural de l’Alt Pirineu.

Anna Rubio també és psicòloga amb Màster en Psicologia Clínica i Postgrau en Psicopatologia de 
la infància i l’adolescència i terapeuta a través del moviment i la dansa (Màster en Dansa Moviment 
Teràpia).

ANNA RUBIO  Sense l’arbre sóc dona morta
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Gran part del treball consisteix a observar i escoltar la natura per poder plasmar la infinitat 
de formes, textures i imatges que aquesta ens ofereix. Els meus recursos pictòrics i formals 
provenen dels elements més primaris de la natura -l’aigua, l’aire, la terra, i el foc- i també dels 
objectes més quotidians. L’obra sorgeix d’una admiració cega per la bellesa que es pot trobar 
en cada petit objecte, en cada petita pedra, en cada pessic de pols, en cada petita fulla.

Fidel a la seva vocació de pintor, en Jaume Amigó ha desenvolupat durant anys un llenguatge 
característic, personal, vinculat a la natura, a les seves transformacions, a la terra. Els seus viatges 
al Marroc i sobretot al Japó han marcat considerablement la seva obra.

A més de la pintura, ha realitzat múltiples incursions en l’escultura, la ceràmica, el gravat, així com 
en la dansa i el teatre, amb col·laboracions escenogràfiques; per tornar sempre a la pintura, la seva 
forma d’expressió de referència.

Ha realitzat exposicions a llocs com Barcelona, Amsterdam, Madrid, Chicago, Osaka, Tòquio, Sion 
(Suïssa) o França, havent treballat amb la Galeria dels Àngels (Barcelona), la Michael Dunev Art 
Projects (Torroella de Montgrí), Galerie Roger Katwijk (Amsterdam), Le Ferm – Asile (Sion, Suïssa), 
Art Front Gallery i Broken Gallery (Toquio), Galeria Petit Pois (Osaka), entre d’altres.

JAUME AMIGÓ
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Quan l’home intervé a la naturalesa ho fa de dues maneres: Una és en profit propi, amb l’ex-
plotació forestal, conreus o vies de comunicació, i l’altra és creant bellesa, com amb el Lan-
dArt.  A la naturalesa hi ha un desordre caòtic aparent però, per qui la sap veure, hi ha una 
coherència bella. L’home, quan intervé, sempre intenta ordenar-la.

A Natures’19 treballaré amb materials naturals i de l’entorn, com troncs de fusta i pedres. 
Aquests tenen unes qualitats físiques gairebé oposades, però a través de la manipulació i el 
seu reordenament, crec que puc donar-los contingut i bellesa. A gaudir de la natura i dels 
materials que ens ofereix.

Pep Aymerich és un artista visual i plàstic de formació autodidacta, amb un treball que és el reflex 
íntim del cos en acció generant formes i espais. Les seves manifestacions artístiques comprenen 
principalment les accions, videocreacions i videoart, a més de l’escultura, jugant amb diferents 
materials, dimensions i temps narratius.
 
Des de 1986 realitza accions i performances a Girona, Barcelona, Madrid, Pontevedra, França i 
Londres. Ha presentat diverses exposicions individuals en diversos espais i galeries de la ciutat de 
Girona i de la província. També a Barcelona. Ha creat diferents escultures públiques per a Banyoles, 
Sarrià de Ter, Celrà i una a Seül (Corea del Sud).

S’albira en totes les seves creacions una profunda necessitat de transcendència i de qüestiona-
ment sobre el conflicte de l’home davant la fragilitat de la seva existència. Les seves obres exteriors 
parlen del propi espai i integren la idea en el paisatge mentre que les instal·lacions en espais tan-
cats recreen paratges i elements de la naturalesa que serveixen al públic de metàfores per reflexio-
nar sobre la seva interacció amb el que l’envolta.

 

PEP AYMERICH
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El nostre entorn, la natura, no necessita referents per què és referent en si mateixa. Els artis-
tes sí que en necessitem i fem un constant ús d’ella. En el meu treball, la seva presència és 
ineludible per què hi trobo tot allò que busco. Ha esdevingut per a mi un infinit catàleg-mu-
seu-aparador on m’abasteixo de les formes i estructures que conformen la meva obra. Atri-
bueixo significats a formes que no en tenen, les nomeno de nou…

L’estructura de les coses i no les coses, és allò el que vull, i damunt seu construeixo el meu 
imaginari. La mort com a sedàs també constitueix una de les potes del meu treball. Ambdues 
són presents de mil formes a la natura.

Xavier Masero cursa estudis de pintura a l’Escola Massana, trobant allà la resposta a les seves 
aspiracions. Posteriorment, completa la seva formació amb Josep Guinovart i Paolo Vitali. Actual-
ment, té el seu taller a Barcelona i, des de 1989, ha realitzat exposicions a Catalunya i diferents 
països europeus.
Es diu artista perquè la seva mirada, tot ho transforma. Admira la cultura japonesa, especialment, 
per la seva predisposició a l’observació com a forma de gaudi i aprenentatge.

“Recordo nítidament quan, amb tres o quatre anys, en un poble de Terol recollia fòssils, els mullava 
amb aigua perquè brillessin i un cop eixuts els apilava…” afirma, “hi podia estar hores. No em re-
conec sense un llapis a la mà. Avui dia no faig quelcom molt diferent. Miro, miro, miro i a vegades 
dibuixo”.
 

XAVIER MASERO
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Dispositiu ‘Labranza’ és una proposta que utilitza la figura del camperol i l’artista per identi-
ficar semblances entre els dos camps i veure com aquestes conviuen. El dispositiu s’aborda 
amb una visió contemporània i conceptual en la relació existent entre ‘home x camp’, ballarí x 
camp’, portant el paisatge del camp a la geografia del cos. Una comparativa constant de dos 
tipus de cossos que en el seu quotidià modifiquen el què els rodeja des del seu moviment.

Daniel Rosado és nascut a Huelva, té el grau universitari en Ciències de l’Activitat Física i Esport 
(C.A.F.E). S’ha format com a ballarí al Conservatori Nacional de Dansa Reina Sofía de Granada. Ha 
treballat a França amb la companyia Taille Unique (2006-2007), participant en projectes amb Bru-
machon .C. Gallotta i B, Montet, entre d’altres.
Ha estat integrant de la companyia Trànsit Dansa (Barcelona 2008-2012. Actualment resideix a 
Barcelona co-dirigint el Col·lectiu Lamajara Dansa juntament amb Reinaldo Ribeiro. És professor 
de dansa en projectes com Tots dansen (Mercat de les Flors-Ajuntament de Mataró) + 45 (Cía Se-
bastián García Ferro, Sudansa… Ballarí de la PND (Producció Nacional de Dansa). Com a coreò-
graf ha creat els espectacles Reveillez Vous…, El Buhonero, Al Voltant i Labranza amb el Col·lectiu 
Lamajara.

Reinaldo Ribeiro és nascut a Río de Janeiro, comença la carrera com a actor en diferents projectes 
de teatre i televisió a Brasil. L’any 2000 es trasllada a l’Argentina i es gradua en dansa contemporà-
nia en el Taller de Danza del Teatro San Martín. Durant dos anys consecutius va estar becat per la 
Fundació Julio bocca i va treballar amb coreògrafs de renom com: Oscar Araiz, Maurício Wainrot, 
Anna Maria Stelkelman, Ana Garat, Alejandro Cervera. Va ser ballarí de la CIA de dansa aèria Bren-
da Angiel Dance Company i Pies Desnudos.
L’any 2006, després d’un període a França treballant amb el director teatral Alfredo Arias, entra a 
formar part de la Cia catalana Trànsit Dansa de Maria Rovira. Com a coreògraf ha realitzat les se-
güents obres: Doble Filo, 25×7, Que tu cuerpo sea, Corazón, Apolo 12. Puerto Iguazú, Innings, Fau-
no i Al Voltant (Codirección Daniel Rosado). En el 2013 junt amb Daniel Rosado, funda el Col·lectiu 
Lamajara. Actualment treballa com a creador i docent.

COL·LECTIU LAMAJARA DANZA
Amb els alumnes participants al taller Dispositiu ‘Labranza’ 
dels dies 7, 8 i 9 presentaran aquest treball
Direcció: Daniel Rosado i Reinaldo Ribeiro
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5. INSCRIPCIONS. Formes de participar

Les inscripcions al festival es fan mitjançant el nostre lloc web (www.tragantdansa.com/
formulari-inscripcio). Cal omplir i enviar un formulari d’inscripció a: info@tragantdansa.com

Hi ha diferents opcions per venir i participar de Natures’19:

OPCIÓ A) Apunta’t tot el cap de setmana

Una d’elles és gaudir de totes les activitats que hem organitzat durant el cap de setmana.

Participar des del divendres fins al diumenge en el Taller de Dansa Dispositiu ‘Labranza’ i 
continuar el mateix diumenge amb el Taller i Xerrada sobre Land Art, dinar junts/es i acom-
panyar-nos en la passejada per l’entorn rural, intervingut per un seguit de propostes artís-
tiques que vincularan l’art amb el paisatge.

Inclou:

– Taller de Dansa: Dispositiu ‘Labranza’
– Xerrada + Taller de Land Art
– Participació al Recorregut/mostra del dia 9 de juny (opcional)
– Allotjaments del 7 al 9 de juny
– Tots els àpats

INSCRIPCIÓ

Data límit per la inscripció: 3 de juny
Preu: 235€
Dte si fas la inscripció abans del dia 27 de maig: 220€
Dte pels socis de l’APdC i alumnes actuals de tragantDansa: 220€
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OPCIÓ B) Vine a passar el diumenge 9 de juny amb el Taller de Land Art

Participar de la Xerrada i Taller sobre Land Art, Creant Art a la Natura, a càrrec de Lluís Sa-
badell Artiga, dinar junts/es i acompanyar-nos en la passejada per l’entorn rural, intervingut 
per un seguit de propostes artístiques que vincularan l’art amb el paisatge.

Inclou:

– Xerrada sobre Land Art
– Taller de Land Art
– Dinar del diumenge 9 de juny
– Participació com a públic en el Recorregut/Mostra per veure les Intervencions Artístiques 
en l’entorn rural

INSCRIPCIÓ

Data límit per la inscripció: 3 de juny
Preu: 55€
Dte si fas la inscripció abans del dia 27 de maig: 50€
Dte pels socis de l’APdC i alumnes actuals de tragantDansa: 50€

OPCIÓ C) Vine a passar el diumenge 9 de juny sense el Taller de Land Art

Participar de la Xerrada, a càrrec de Lluís Sabadell Artiga, dinar junts/es i acompanyar-nos 
en la passejada per l’entorn rural, intervingut per un seguit de propostes artístiques que 
vincularan l’art amb el paisatge.

Inclou:

– Xerrada sobre Land Art
– Dinar del diumenge 9 de juny
– Participació com a públic en el Recorregut/Mostra per veure les Intervencions Artístiques 
en l’entorn rural

INSCRIPCIÓ 

Data límit per la inscripció: 3 de juny
Preu: 25€
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6. INFORMACIÓ PRÀCTICA

Natures’19 dialogarà amb el paisatge rural dels entorns de tragantCamp, a l’Alzina de 
l’Aguda, a la Noguera (Lleida).

tragantCamp es troba a l’Alzina de l’Aguda un poblet de 20 habitants situat a la comarca 
de la Noguera (Lleida) entre els pobles de Guissona i Ponts, a 125 km de distància de Bar-
celona i a 110 km de Lleida. Envoltat de camps d’ordi i blat, i d’alguns bosquets d’alzines i 
roures, és un entorn molt tranquil i silenciós, amb cels especialment estrellats.

Aquest espai va nèixer amb el desig de poder oferir diverses activitats en un entorn natural,  
un espai per gaudir i concentrar-se  sense les distraccions, el ritme i l’estrès que poden 
generar les ciutats.

COM ARRIBAR a tragantCamp:

Carrer de l’església, nº 1, CP. 25748, l’Alzina de l’Aguda, La Noguera (Lleida).
Coordenades GPS: 41º51’58.8″N1º14’28.3″E.
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Anar-hi en cotxe:
Venint de Barcelona o de Lleida per l’autovia A2, a l’alçada de Cervera, agafeu la sortida 
520 en direcció Ponts per la carretera L311. Un cop passat el poble de Cabanabona troba-
reu el trencall de l’Alzina a la dreta.

Anar-hi en autocar:
Es pot arribar en autocar fins a Ponts (7km de l’Alzina). Els autocars Alzina Graells fan el 
trajecte entre Barcelona i Andorra i tenen parada a Ponts (www.alsa.es). Els horaris són 
molt limitats. Només hi ha 2 autocars /dia i trajecte.  Si arribeu en autocar us podem venir 
a buscar a Ponts.

Transport pels cursos:
Pels cursos mirem d’organitzar-nos compartint els possibles cotxes dels participants. Si 
això no és possible, la segona opció és el servei d’un taxi-furgo de Ponts que ens trasllada 
des de Barcelona a l’Alzina i  de l’Alzina a Barcelona o des d’on hi hagi el grup més nom-
brós. Nosaltres ajudem per organitzar el transport.
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6. CONTACTE

tragantDansa [educació i creació en moviment], és un Centre amb dues loca-
litzacions i espais:

 tragantBarcelona a la ciutat de Barcelona
 tragantCamp a l’entorn rural de l’Alzina de l’Aguda, a la Noguera (Lleida)

tragantDansa es dedica a la formació, la creació i la difusió de la dansa contemporània i  
les pràctiques corporals. Potenciem la pràctica, el coneixement i l’apreciació de la dansa i 
altres disciplines al voltant del cos i del moviment. Potenciem els valors que es desprenen 
de la dansa a nivell corporal, emocional, social i cognitiu.

tragantDansa neix l’any 2002 de la mà de la coreògrafa, ballarina  i professora Olga Tra-
gant. L’Olga  Tragant, obre les portes  amb la intenció de centrar-hi la seva activitat artística 
i docent   i de  transmetre i compartir la seva passió per la dansa, la creació  i les pràctiques 
corporals. 

Aviat s’hi van incorporant projectes i col·laboradors, de manera que al llarg dels 17 anys de 
vida de tragantDansa hi han passat molts artistes i professionals del món de la dansa i les 
arts. Artistes locals i també internacionals, i gràcies a tots ells podem dir que avui tragant-
Dansa és un referent en el panorama de la dansa.

CONTACTE

www.tragantdansa.com
info@tragantdansa.com
666 28 57 15


