
 

La Terra és viva,                         
la bellesa el seu llenguatge 

El que anomenem naturalesa és un poema ocult en meravellosos caràcters misteriosos 
Friedrich Schelling 

Si volem fugir de les catastròfiques conseqüències de la degradació ecològica, hem de 
reorientar la nostra atenció de la recerca del creixement econòmic vers la recerca de la 
bellesa. Hem de restablir la integritat de la comunitat biòtica, que és la Terra mateixa. 

Ho podem aconseguir honrant i celebrant la sublim bellesa de la natura,  
reencantant el color, la llum, la màgia i el misteri de l’univers. 

Satish Kumar 
 
 

La Terra és viva. No és mera matèria inerta, sinó vida, com nosaltres, que 
La Terra és viva. No és mera matèria inerta, sinó vida, com nosaltres, que 
pertanyem a la Natura, i amb ella participem de l’Anima Mundi.  

Ens cal reinstaurar consciència primordial que la Natura, com la vida 
mateixa, és sagrada, i que la Mare Terra, en tant que ésser viu, és sàvia. Fer-
ho ens durà a restablir la nostra pregona condició humana, i és l’única 
manera de revertir l’esfereïdora degradació ecològica.  

La Bellesa és el llenguatge de l’Univers. Necessitem recuperar la profunda 
capacitat de sentir el món en tota la seva essencialitat i meravella. L’art és 
una excepcional via de coneixement participatiu del misteriós substrat de 
tot. I en tant que mitjà de percepció i expressió que depassa els límits de la 
raó, l’experiència estètica fa dialogar l’infinit amb el que és finit, i constitueix 
així una constant i joiosa re-creació. 

Com diu Peter Hay, “les fonts d’un compromís verd no són, en primer lloc, 
teòriques, ni tampoc racionals. Són sobretot pre-racionals”. Retrobem-nos, 
doncs, amb la saviesa de la terra, restablim el sentit de la Bellesa del món. 

Xavier Perarnau i Josep Mañà 

  

4es Jornades al Centre d’Art i Natura de Farrera 
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Àngels Canadell, Roger Canadell,  
Dídac P. Lagarriga, Rosa Llop,  
Josep Mañà, Martina Millà,  
Noemi Nus i Xavier Perarnau 

Amb obra d’Abu Ali i Santi Moix  
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4es Jornades Art, Natura i Espiritualitat al CAN de Farrera 

PROGRAMA  

DISSABTE, 30 d’octubre                                                                                        (ECO)FILOSOFIA I POESIA      

10:00 BENVINGUDA I PRESENTACIÓ 
Lluís Llobet, Director del CAN, amb Josep Mañà i Xavier Perarnau, organitzadors de les Jornades d’Art, Natura i 
Espiritualitat a Farrera 

10:15 SENTIR EL MÓN. FILOSOFIA DE LA TERRA 
Sentir el món com un ésser viu, percebre'l sencer amb ment clara, saber-nos part d'un cosmos misteriós i bell... Aspectes 
d’un canvi de relació amb el temps en el que l’actitud contemplativa esdevé camí de coneixement i sanació. 
A càrrec d’Àngels Canadell, a l’aula del CAN 

11:45 DESCANS 

12:00 LA BELLESA, O L’ART I LA NATURA COM REVELACIÓ 
La percepció sensible, per la que rebem la realitat en les seves aparences, ens permet copsar també la seva essència. L’art, 
en plasmar l’infinit en el que és finit, esdevé (re)creació i via de (re)coneixement del misteriós substrat primordial de tot. 
A càrrec de Xavier Perarnau, en passejada a la Font del Camp i els prats de Les Comes. 

13:00 TEMPS LLIURE 

14:00 DINAR I DESCANS 

16:00 POESIA: PARAULA I SILENCI DE LA TERRA 
La capacitat evocadora de la paraula poètica depassa els límits de la raó; dialogant amb el silenci, enriqueix la nostra 
comprensió i ens obre a la pregona recepció de la sacralitat de la Terra. 
A càrrec de Roger Canadell, en passejada conscient a Santa Eulalia d’Alendo. 

19:00 TEMPS LLIURE 

20:30 SOPAR 
 

DIUMENGE, 31 d’octubre                                                                    LA SACRALITAT DE L’ESGUARD 

07:30 BENVINGUDA AL NOU DIA (Activitat off) 

09:00 ESMORZAR 

10:00 LA SACRALITAT DE MIRAR 
La importància de com mirem i perquè. L’esguard contemplatiu i el compromís amb el real. Reflexions des de  
l’espiritualitat,  l’ecologisme i l’art; des de la vivència del sufisme, el treball en l’àmbit interreligiós i l’experiència artística. 
A càrrec de Dídac P. Lagarriga, a l’aula del CAN 

12:00 L’ERMITA DE MARE DE DÉU DE LA SERRA 
Visita contextualitzada a la restauració arquitectònica de Santa Maria de la Serra (Farrera) i la intervenció artística de 
Marco Norris. 
A càrrec de Josep Mañà, en passejada des de Farrera i tornant per Burg 

13:15 TEMPS LLIURE 

14:00 DINAR I DESCANS 

16:00 CONTEMPLAR AMB UNA CÀMERA 
L’art videogràfic com vehicle de contemplació.  Presentació i projecció d’obres d’Abu Ali (Toni Serra, In memoriam), que 
són un cant a la bellesa de la Terra i  fan aprehensió de la dimensió transcendent de tot. 

A càrrec de Rosa Llop i Martina Millà a l’aula del CAN  
19:00 TEMPS LLIURE 

20:30 SOPAR i CASTANYADA 
El significat etnològic de la Castanyada i el dia Tots Sants, moment de l'any en què s'interrelacionen el món dels vius i el 
dels morts amb visites recíproques.  
A càrrec de Josep Mañà 

DILLUNS 1 de novembre                                                                               INTERIORITZAR LA NATURA 

07:30 BENVINGUDA AL NOU DIA (Activitat off) 

09:00 ESMORZAR 

10:00 PINTAR CAPELLES 
El temple exterior i l’interior, el temple religiós i el natural. Pintar capelles com acte d’internalització del transcendent i 
de la natura, i d’exteriorització de la indesxifrable intimitat. Matisse, Rothko, Scully, Moix...  
A càrrec de Josep Mañà i Xavier Perarnau, a l’aula del CAN 

12:00 L’ESGLESIA DE SANT VICTOR 
Visita contextualitzada a la intervenció pictòrica de Santi Moix a l’església de Sant Victor de Seurí. 
A càrrec de Noemi Nus 

13:30 DINAR I ACOMIADAMENT 

 



 

PONENTS 
Àngels Canadell: Filosofa (amb tesi doctoral sobre Raimon Panikkar), educadora i fundadora d'Uniterra. Treballa pel canvi de 
cosmovisió i en seu reflex en la transformació del paradigma educatiu, la cultura de la sostenibilitat i el diàleg intercultural. 

Roger Canadell: Doctor en Filologia Catalana. Professor d’Arts i Humanitats a la UOC i del Postgrau de Valors i Significats 
Espirituals de la Natura de la UdG. Dinamitza el taller «Poesia i natura» en el curs Natura i Espiritualitat d’El Miracle. 

Dídac P. Lagarriga: Escriptor, periodista, editor i traductor especialitzat en el diàleg intercultural i interreligiós. Ha publicat 
diversos llibres en català i castellà d'assaig, poesia, conte infantil i novel·la. 

Rosa Llop: Llicenciada en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona. Coordinadora dels Arxius OVNI – Observatori de 
Vídeo No Identificat. 

Josep Mañà: Dissenyador, etnògraf i pedagog. Ex-professor de Morfologia i de Projectes del Grau d’Art i Disseny de l’Escola 
Massana i del Postgrau de Valors i Significats Espirituals de la Natura de la UdG. Vicepresident de l’Associació d’Amics del CAN. 

Martina Millà: Historiadora de l’art i de l’arquitectura. Cap d’exposicions de la Fundació Joan Miró de Barcelona. 

Noemi Nus: Gestora de patrimoni cultural i responsable de la iniciativa Peperepep Cultural, que intenta revertir en el territori 
tot allò que l’art ens pot oferir. 

Xavier Perarnau: Amb estudis d’Antropologia i Filosofia, i amant de l’art i la muntanya, promou el coneixement i vivències 
relacionades amb la tríada Natura, Art i Espiritualitat. És Vicepresident de Silene i impulsa la iniciativa Esperit de Cura. 
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INFORMACIÓ PRÀCTICA 

MATRICULA 

Dret d’assistència a les jornades per 125 € 
Places limitades, assignades per rigorós ordre de reserva. Ingresseu l’import en el compte ES07 21000228410200039939 i 
Envieu el comprovant a artinatura@farreracan.cat indicant ANE 2021 i el vostre nom i cognoms. 

ÀPATS I PERNOCTACIONS 
Àpats al Centre d’Art i Natura de Farrera: esmorzar 7€,  dinar 14 € i sopar 15€ (+10% IVA) 

Per reservar pernoctacions i àpats, contacteu a Lluís Llobet: artinatura@farreracan.cat | 973622106 

MÉS INFORMACIÓ 
www.farreracan.cat  

Qüestions pràctiques: Lluís Llobet: artinatura@farreracan.cat | Telèfon: 973622106  
Contingut de les jornades: Xavier Perarnau: xavierperarnau@gmail.com | Telèfon: 650369688 

ORGANITZAT PER 
Josep Mañà i Xavier Perarnau pel Centre d’Art i Natura de Farrera. 
Amb el Suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

 

 

 

Intervenció d’Iraida Cano, en la trobada a Farrera d'Artists for Nature  → 

http://www.farreracan.cat/

