
+ informació a:
WWW.APLECSAO.CAT

SAó
Arts i Natura
a l’Alt Pirineu

7è APLEC

Programa

11.00h Acollida i presentació del 7è Aplec Saó 
(inscripcions al dinar popular amb places limitades: 
adults 10€ i criatures fins a 12 anys 5€)
11.30h Inici del recorregut amb passejada per a 
visitar les obres d’art en la natura presentades i 
comentades per les seves autores.
14.00h Dinar a l’era de la Bastida del CAN, a càrrec 
d’Arnau Llobet i Cesca Gelabert.
15:45h Presentació dels projectes culturals Siartb 
(Vilamur, Pallars Sobirà), Cicle Arbres Monumentals 
(Pallars Sobirà), i Artmonium (Vall d‘Aran). També es 
presentarà i s’exhibirà ‘MAP’, una publicació de David 
Garcia que fusiona ciència, recerca, disseny, natura i 
arquitectura especulativa..
17.00h (aprox.) Aperitiu final i cloenda de l’aplec.
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OBRES

1. Mar Redondo i Pere Freixa
Episodis de viatge. Accions poètiques en trànsit

2. Isabel Barios
Cordill de so

3. Marianela León
Farrera N.1 Roca

2. Isabel Barios
Cordill de so

4. Mar Redondo i Pere Freixa 
Episodis de viatge. 
Accions poètiques en trànsit / Peça 2

 

3. Marianel León
Farrera N.1 Roca

1. Mar Redondo i Pere Freixa 
Episodis de viatge. 
Accions poètiques en trànsit / Peça 1

 

pista sender

Cementiri de Farrera



CORDILL DE SO 
isabel barios
(lleida)

Intervenció 
sonora que 
consisteix en un 
itinerari a través 
dels ecos d’un so 
fins a arribar al 
lloc de la seva 

procedència. Els sons prenen 
forma a través de les paraules 
que intenten interpretar la 
possibilitat del silenci. Un cop al 
lloc d’on sorgeix el so, s’explica 
la relació que s’estableix entre el 
silenci del paisatge i el que això 
evoca. Obra emmarcada dins el 
projecte L’aigua que murmu-
ra/encants me conta (Beca Art i 
Natura a la Creació 2019).

Text complet a:
www.aplecsao.cat/programa-2019

Web de l’artista:
https://cargocollective.com/isab
elbariosibars

farrera N.1 roca
marianela león

“Esta danza 
efectúa, o aspira a 
efectuar, el 
presente, que es 
básicamente un 
modo de 
responder 

honestamente al entorno. A 
través del filtro del bailarín esto 
se puede manifestar como 
presencia, movimiento, 
sonidos…
El presente es un eje vertical al 
que podemos anclarnos, un 
estado en que el ser humano 
percibe directamente el 
tiempo-espacio, lo que existe, lo 
que está hirviendo y existirá, así 
como todo lo que ha existido. 
Esta es una memoria que 
compartimos toda la materia del 
planeta (ADN). Es el  cuerpo 
funcionando como órgano de 
escucha, que cuando ha 
reducido los ruidos internos, 
puede volverse transparente a 
la percepción y de esta forma 
hacer visible lo invisible. [...]

Text complet a:
www.aplecsao.cat/programa-2019

Episodis de viatge. 
Accions poètiques en 
trànsit
mar redondo i pere 
freixa

(VIUEN A 
VILASSAR DE 
MAR)
Emprenem 
accions poètiques: 
caminar, escoltar, 

aturar-se, olorar, cantar, aclucar 
els ulls, percebre. El viatge 
desvetlla el desig d’imaginar i 
narrar. El recorregut, els llocs i 
l’observació són llavors que 
germinen.
Treballem amb cinc conceptes: 
temps, llum, observació, 
construcció i relat.
 Expectants entre la natura, 
descobrim micromons que ja 
ens parlen de tardor. Deixem 
que la llum perfili les troballes.
Amb la fotografia i la paraula us 
fem partícips d’un univers que 
ens meravella.

Peça de vídeo i texts a:
www.fotopublica.net/rf_sao.htm

Siartb (Vilamur – Pallars 
Sobirà)
Un projecte realizat al poble 
de Vilamur, impulsat per 
l’Ajuntament de Soriguera i 
amb la participació del poble. 
Presentat per una persona del 
grup organitzador.
www.festivalsiartb.cat

Cicle Arbres 
Monumentals 
(Pallars Sobirà)
Un projecte presentat per 
Anna Rubio

Més info a:
http://arbre.dansanatura.com

Artmonium (Val d’Aran)
Un projecte presentat pel seu 
promotor Albert Mombiedro

PUBLICACIÓ ‘MAP’
Presentació-exposició de la 
publicació MAP de David 
Garcia
www.maparchitects.dk/page-temp
lates/mappublication

projectes

Artistes en residència - Saó 2019

Amb el suport deOrganitza:

SAó
Arts i Natura
a l’Alt Pirineu

programa + mapa

12 D’OCTUBRE 2019 | 11.00h
CENTRE D’ART I NATURA (CAN) 
DE FARRERA, PALLARS SOBIRÀ.

7è APLEC

M@SaoArtsiNatura


