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Primera edició de NATURES, un festival dedicat a 
les propostes artístiques en l'entorn rural 

El centre tragantDansa [educació i creació en moviment] presenta la primera 
edició del festival Natures, dedicat a les propostes artístiques que 
dialoguen amb el paisatge rural i la Natura. La trobada tindrà lloc els dies 7, 8 
i 9 de juny a tragantCamp, una de les seus del projecte, ubicada a la 
població de l'Alzina de l'Aguda, a la Noguera (Lleida).


Durant el segon cap de setmana de juny, Natures'19 oferirà un programa 
d'activitats atractiu per a tots els públics, combinant tallers i una xerrada 
sobre dansa i Land Art, així com una mostra oberta en format de 
passejada on es presentaran diferents propostes artístiques vinculades a 
l'entorn rural. Fent un recorregut pels voltants intervinguts de tragantCamp, 
vuit artistes i col·lectius provinents de la dansa i les arts plàstiques 
desenvoluparan treballs de Land Art i de Land Dance.


El festival es presenta així com un espai de creació i trobada entre la 
Natura i diferents disciplines artístiques. 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.


El conjunt de propostes busquen explorar diferents maneres d'establir 
contacte i escoltar la Natura, crear amb ella i aprendre d'ella i amb ella. La 
trobada arrancarà el divendres 9 de juny amb el taller de dansa Dispositiu 
'Labranza, a càrrec del Col·lectiu Lamajara Danza (Daniel Rosado i Reiraldo 
Ribeiro). Durant tres dies, al taller es treballarà el paisatge del camp portat a 
la geografia del cos. A partir de les semblances entre la figura del camperol i 
de l'artista, així com de les experiències en el cultiu de la terra, al camp, com 
a col·lectiu, els participants desenvoluparan accions que evoquin camp i 
naturalesa.


La jornada forta del festival es celebrarà el diumenge 9 de juny, on s'espera 
aplegar tot tipus de públic, des de participants dels tallers, artistes residents i 
espectadors, per compartir el dia i gaudir de més propostes. La primera 
d'elles serà una xerrada i taller sobre Land Art, a càrrec de Lluís Sabadell, 
artista especialitzat en Art i Ecologia. Els participants s'aproximaran a 
aquesta disciplina artística des de la teoria, coneixent els seus principals 
corrents i artistes, però també des de la pràctica i crearan les seves pròpies 
intervencions a partir dels elements naturals que trobin al lloc.


Natures'19 tancarà l'edició amb la mostra oberta per l'entorn rural on es 
presentaran un seguit de propostes artístiques realitzades específicament en 
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el paisatge o localitzacions properes a tragantCamp, utilitzant els materials i 
els estímuls de l'entorn. Durant la passejada es podran veure obres creades 
durant el programa de Residències de Creació que prèviament hauran 
realitzat els/les artistes Carlota de Carvajal (Spiral Society), Las Dueñas del 
Balón, format per Angie Mas i Bea Vergés (SÍ), Marta Gálvez (Inside Out), 
Anna Rubio (Sense l'arbre sóc dona morta), Jaume Amigó, Pep Aymerich i  
Xavier Masero. També es presentaran les peces de creació realitzades pels 
participants del taller de dansa Dispositiu 'Labranza' durant tot el cap de 
setmana.


Els/les artistes seleccionats per formar part del programa de Residències 
de Creació gaudiran d'una estada a tragantCamp, del 31 de maig al 2 de 
juny, per elaborar el treball que faran públic a la mostra del diumenge 9 de 
juny. Les propostes estableixen un diàleg entre cos, matèries, moviment i 
Natura, posant èmfasis en aspectes com la relació entre la Natura i les 
dones, en el cas d'Anna Rubio, la necessitat d'adaptació física a un espai i 
temps determinat, de Marta Gálvez, la comparació entre el comportament 
d'algunes comunitats de formigues i el ritme frenètic de la nostra societat, 
per part de Carlota de Carvajal, la recerca de la bellesa dintre del desordre 
caòtic de la Natura, amb Pep Aymerich, la capacitat d’observar i escoltar els 
petits detalls de la Natura de Jaume Amigó o l'exploració de l'estructura de 
les coses, proposada per Xavier Masero.


Hi ha diferents opcions per venir i participar de Natures’19. Una d'elles és 
apuntant-se tot el cap de setmana (7, 8 i 9 de juny) i gaudir de totes les 
activitats que programades. L'altre és venir a passar el diumenge 9 de juny i 
participar de les propostes de la jornada. El festival també ofereix diferents 
possibilitats per arribar fins a la localització, que es troba a una hora i mitja 
de Barcelona en cotxe. Es pot pujar amb cotxe o autobús, però també s'obre 
la possibilitat de compartir vehicles entre els participants, per tal de facilitar 
el transport.


Natures’19 busca dinamitzar a través de propostes artístiques un entorn 
allunyat dels ritmes de la ciutat i, a la vegada, re-pensar i sentir l'Art des de la 
Natura, escoltar la Natura des de l’Art.


