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Sant Llorenç
del Munt i l’Obac

Exposicions temporals,
activitats i tallers
La Pahissa del Marquet
Arts-Lletres-Natura
De juny a desembre 2022

© Ester Xargay

El centre cultural la Pahissa del
Marquet-Arts-Lletres-Natura és un
espai pluridisciplinari que compta amb
una programació estable d’activitats
expositives, artístiques, literàries,
musicals, formatives i lúdiques, dedicat
a l’experimentació i a l’estudi de nous
llenguatges que propicien les pràctiques
híbrides. És un centre actiu per a la
promoció, dinamització i organització
d’activitats literàries, artístiques
i educatives que també posin en relleu
els valors culturals i naturals del
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt
i l’Obac i de tot el seu context geogràfic.

Imma Pla, accions amb estudiants de la UAB © Ester Xargay

Horari
Atenció al públic general: dissabtes, de 10 h a 14 h
i de 16 h a 20 h; diumenges, de 10 h a 14 h. Excepte
agost, Nadal i Cap d’Any.
Visites per a grups: reserveu-les amb antelació o bé
consulteu-ne la disponibilitat en altres dies i horaris.
Adreça postal
La Pahissa del Marquet-Arts-Lletres-Natura
Vall d’Horta
08212 Sant Llorenç Savall
Tel. 693 504 713 | 937 141 362
A/e: p.santllorenc.pahiss@diba.cat

Junyjuliol

Inauguració
Dissabte 4 juny, 18 h

Del 4 de juny
al 31 de juliol del 2022

Aojar. El bosquejo des-velado
Serra de Finestres, la Garrotxa. Llum d’hivern, 2020-2022
FOTOGRAFIES
Autor: Pep Mata
Sala I: exposició feta en col·laboració amb Vallgrassa, Centre
Experimental de les Arts. Parc del Garraf, Begues

© Pep Mata

«Arbres. Un embull, esbull i caramull d’arbres en la foscor,
sense fi, sense sentit. [...] Arrels, troncs, branques, branquillons,
fulles, fulles a sobre i a sota i a la cara i als ulls, una infinitat de
fulles en una infinitat d’arbres». El nom del món és bosc
Ursula K. Le Guin

Junyjuliol
Art entre lletres
LLIBRES D’ARTISTES, PINTURES, DIBUIXOS I PUBLICACIONS
Autors: Pep Camps i Joan Vinuesa
Sala II: cicle De l’Art a la Zeta

Obra de Pep Camps

Poema de Joan Vinuesa
recollit al llibre La utopia
de les paraules

Junyoctubre

Inauguració
Dissabte 25 juny, 18 h

Del 25 de juny
al 23 d’octubre del 2022

Beure la veu, buscar el bosc,
encendre la nit
ACCIÓ, INSTAL·LACIÓ I POESIA
Autor: Jaume Geli
A l’era i Espai pati: cicle De l’Art a la Zeta

Acció de Jaume Geli © Sergi Batlle

Com una prolongació del seu concepte de treball d’intempèrie,
Jaume Geli (Banyoles, 1967) presenta una instal·lació
simultània en tres espais de la Pahissa del Marquet. Es tracta
d’una acció poètica triple, de prospecció de l’entorn, de
contacte sensorial i d’acumulació de coneixement a través
de la qual continua interrogant-se sobre la pervivència de la
intervenció artística en el fet existencial.

© Ester Xargay

Junydesembre

ACTIVITATS
Dissabte 4 de juny, 19 h
• Poesia als Parcs
Recital de poesia a càrrec de Miquel Desclot i Joan Vinuesa
Música: NUUMU Code
Dissabte 25 de juny, 18 h
• Acció de Jaume Geli
• Encesa de veus. Poesia, accions, música i etcètera
Dissabte 24 de setembre
• Premis Literaris Marquet de les Roques. Ajuntament
de Sant Llorenç Savall
Dissabte 1 d’octubre
• 
Itinerari de les veus del Llor a càrrec de Joaquim SalaSanahuja i Llorenç Balsach. El Marquet de les Roques-font
del Llor-canal del Llor-coll d’Eres. La morfologia geològica de
la capçalera de la vall del Llor, a ponent del Marquet, fa que el
so hi presenti unes característiques molt particulars: la canal
té un efecte de caixa harmònica, i el so és nítid, distint,
augmentat com per una forma de tornaveu. Els ressons hi
perduren extraordinàriament, s’atarden entre les roques.
En conseqüència, parant bé l’orella, s’hi poden sentir encara
ressonar les veus antigues dels qui van viure en l’indret.
Durada: 3 hores. Calçat adient i bastó

Junydesembre
Dissabte 5 de novembre
• Participació de l’Escola Illa de Sabadell a l’exposició de
Pere Noguera
Dimecres 9 de novembre
• Visita comentada a l’exposició de Pere Noguera i accions
d’Imma Pla i els alumnes de l’assignatura d’Educació de les
Arts Visuals. Facultat de Ciències de l’Educació de la
Universitat Autònoma de Barcelona

TALLERS
Dissabte 9 de juliol, de 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h
• Taller de fotografia a càrrec de Jaume Cusidó. Preu: 45 €
Dissabte 8 d’octubre, de 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h
• Taller d’il·lustració naturalista a càrrec de Bruna Dinarés.
Preu: 40 €
Dissabtes 15 i 22 d’octubre, de 10 h a 14 h
• Taller de poesia plenairista a càrrec de Josep Pedrals.
Talment, com els artistes surten a pintar en plein air, amb el
taller de poesia plenairista entrarem en el món de la poesia
de paisatges. Preu: 40 €
Dissabte 29 d’octubre, de 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h
• Taller d’acció musical a càrrec de Miquel Àngel Marín.
El taller finalitzarà amb una sessió d’accions en concert.
Preu: 40 €
Dissabte 12 de novembre, de 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h
• Taller de creació audiovisual amb mòbils i difusió
per xarxes a càrrec d’Adolf Alcañiz. Preu: 40 €

Setembreoctubre
Del 3 de setembre
al 30 d’octubre del 2022

Inauguració
Dissabte 3 setembre,
12 h

Aniversari
PINTURES, DIBUIXOS, FOTOGRAFIES, LLIBRES, TEXTOS,
VÍDEOS I ARXIU
Autor: Gabriel Ferrater
Sala II: cicle De l’Art a la Zeta

Pintura de Gabriel Ferrater

Amb motiu de la commemoració del centenari del naixement
de Gabriel Ferrater, la Pahissa del Marquet aplega obres, textos
i documents que ens mostren la faceta d’artista i crític d’art
d’aquest autor i que evidencien com aquesta pràctica
intel·lectual i estètica també basteix la seva poesia.

Setembreoctubre
Del 3 de setembre
al 23 d’octubre del 2022

Les dones i els dies
Interpretacions artístiques contemporànies de l’obra
de Gabriel Ferrater
INSTAL·LACIONS
Autores: Mar Arza, Marta Darder, Èlia Llach i Montse Rierola
Sala I: cicle De l’Art a la Zeta

Mar Arza, Desiertos cicatriz (detall).
Marqueteria d’entrelínies. 2008

Exposicions a cura de Jordi Cornudella, comissari de l’Any
Gabriel Ferrater, i Ester Xargay. Amb la col·laboració de la
Institució de les Lletres Catalanes.

Setembreoctubre

Inauguració
Dissabte 17
de setembre, 16.30 h

Poesia, reivindicació
i memòria col·lectiva
PROJECCIÓ I DEBAT
Espai vídeo: cicle De l’Art a la Zeta

Poetes catalans: 50 anys després
• Poetes catalans, film de Pere Portabella, 1970
• Poetes, documental d’Ona Balló i Carles Torres, 2021
• Gosa poder, film d’Isaki Lacuesta, 2021

Gabriel Ferrater, Price, 1970
© Pere Portabella

Joan Oliver (Pere Quart),
Price, 1970 © Pere Portabella

Poetes catalans, de Pere Portabella, film del Primer Festival
Popular de Poesia Catalana, celebrat al Teatre Price de Barcelona
el 1970 en solidaritat amb els presos polítics. Hi intervenen els
poetes Agustí Bartra, Joan Oliver (Pere Quart), Salvador Espriu,
Joan Brossa, Francesc Vallverdú i Gabriel Ferrater.
El documental Poetes, d’Ona Balló i Carles Torres, es retroba
amb alguns dels organitzadors i participants del recital de 1970.
Avui el film de Portabella és l’únic testimoni visual de l’esdeveniment. Qui recorda les hores d’un dia de fa cinquanta anys?
El 2020 es va recordar al teatre de la Biblioteca de Catalunya
aquell acte mític amb una reunió de poetes. Un esdeveniment
de reivindicació i memòria recollit per la càmera d’Isaki
Lacuesta. El film Gosar poder registra aquella nit i el resultat
de demanar als poetes quins gestos i quins espais volien que
es filmessin per tal de representar-los.

Octubredesembre
Del 29 d’octubre
al 18 de desembre del 2022

Inauguració
Dissabte 29 d’octubre,
12 h

Sistema del dins
ACCIÓ, INSTAL·LACIÓ, VÍDEO I ARXIU
Autor: Pere Noguera

Monotip (1973-2022)
© ARXIUPERENOGUERA

Pere Noguera: pel que fa a la raó, en té els seus dubtes; el
pensament ja li va bé, però ell pensa que el pensament no
sempre té raó; el seu esperit és en el moviment, en deixar
marge al que passa; una manera seva de treballar és posar uns
quants objectes junts, i que vagin fent, i, si cal, donar-los una
empenteta; les seves peces se centren en la transformació, en
el procés, no acaben ni comencen mai. Carles Hac Mor i Ester
Xargay, Del concepte a la imatge
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Parcs de Catalunya
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
Parc del Castell de Montesquiu, Espai Natural de les Guilleries-Savassona, Parc Natural del
Montseny, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Parc del Montnegre i el Corredor,
Parc de la Serralada Litoral, Parc de la Serralada de Marina, Parc Natural de la Serra de
Collserola, Parc Agrari del Baix Llobregat, Parc del Garraf, Parc d’Olèrdola i Parc del Foix.

Espais Naturals i Medi Ambient
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Comte d’Urgell, 187. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 428
xarxaparcs@diba.cat · parcs.diba.cat
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