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SAó
Arts i Natura
a l’Alt Pirineu

1r APLEC

El I Aplec de Saó es farà un recorregut pels voltants de la 
Coma de Burg per visitar les intervencions artístiques 
realitzades en plena natura. Serà també un matí de portes 
obertes per conèixer el CAN.

11.00h Acollida i presentació de Saó.

11.30h Inici del recorregut pels voltants de la Coma de Burg 
amb passejada per visitar les obres d’art a la natura que 
seran presentades pels seus autors.

14h (aprox.) Aperitiu de cloenda al CAN

Hi haurà la possibilitat de conèixer els espais del Centre d’Art 
i Natura (Portes Obertes) i de visitar l’exposició d’obres del 
fons del CAN: “Natura en l’art”
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OBRES

1. VICENS CASSASAS
‘Elogi del saüc’

2. ANNA RUBIO
‘Prat, arbre i formiga’

3. PAU GARRIGA
‘Torrent de branques i pedres’



"Elogi 
del saüc"

VICENS CASASSAS

Intervenció in situ a una era 
abandonada sortint del 
poble de Farrera, anant cap el 
roc de l'Aliga.
De l'era, les feixes i del camí, 
fa temps que ningú se'n 
cuida. 
Dialèctica constant entre 
acció humana i força de la 
natura: 
al bell mig de les tres parets 
dempeus de l'era, un saüc, 
majestuós, s'apropia del lloc.  

"Prat, arbre i 
formiga"

ANNA RUBIO

Intervenció en moviment, 
creada i inspirada al prat de 
Lleone.

Com una formiga, ben petita, em 
moc pel prat. Sovint només 
mirant, quieta, viatjo molt lluny. I 
quan em moc, busco I et busco, 
escolto I t’escolto. Això és tan 
immens… I em dic “no tot ha de 
tenir un sentit!” L’herba mullada 
em desperta els peus i les 
muntanyes de terra fèrtil, la 
feminitat. Sóc una formiga 
vermella.

Envejo com es mouen les 
formigues per l’arbre, decidides. 
Seran conscients de la seva 
alçada, de la seva verticalitat? 
M’hipnotitzen… L’arbre es manté 
ferm i les acull; quins camins les 
seves branques! Les fulles ja 
groguegen, voldria arribar-hi. 
Aquest cop seguiré l’impuls i 
m’enfilaré com la formiga, 
decidida, com si tingués un 
objectiu clar i important. Creixent 
amunt i jugant, com juguen les  
fulles amb el vent. I hi ballaré 
sentint-me un fruit que es gronxa 
a la branca. Un fruit vermell que ja 
podria caure.

“Torrent de 
branques i 
pedres”
PAU GARRIGA

Seguir el curs, obrir-se pas.
Buscar la llum, deixar-se 
caure.
Remor de l'aigua,
les passes,
cruixir de branques,
rodolar,
la mirada.
Deixar fluir.
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programa + mapa

12 D’OCTUBRE | 11.00h
CENTRE D’ART I NATURA (CAN) 
DE FARRERA, PALLARS SOBIRÀ.

1r APLEC

Amb el suport deOrganitza:


