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CALENDARI DEL CICLE. PRIMAVERA 2019 
 
 

Dimecres 29 de maig. 19h Aula Magna del Campus Catalunya  
 

  Música de flor de almendro 
 

Una proposta musical del taller de polifonia “Alchimia di lettere in musica”  
per a veus, orgue, llavors, terra i caixes de planters 
Obres de Tomás Luis de Victoria, Josquin des Prés 

i una arbreda de poemes de Sara Pujol amplificats en música 
.... 

Col.loqui i plantada inaugural del cicle al terrat del CRAI 
 
 

 Dijous 6 de juny, 19h Aula Magna del Campus Catalunya(Tarragona)  
 

                                      Planctus plantae 
                         Breu jornada a la memòria d’un hort perdut  

 
Un recital a dues veus, horts creixents, terra germinada i piano. 

Música tradicional de Mallorca, obres de Claudio Monteverdi, Georg F. Haendel, Hugo 
Wolf, Claude Débussy, Éric Satie,  Matilde Salvador,  

Xavier Montsalvatge i Jules Massenet 
 
 

 M. Rosa Tamarit Sumalla, soprano  
Josep Ferrer Auxan. baix 
Miquel Esquinas. piano 

............... 
 

Col.loqui  i remembrança de l’HORT de Campus Catalunya: 
Un capvespre al terrat del CRAI i a l’espai arrasat 

 
Dijous 27 de juny, Hort del Campus Bellisens (Reus),19h 

 
Taller de Veus i Lament I   

Un treball d’expressió vocal i corporal,  
Amb la col.laboració especial del Cor  

Veus de la Terra 
     (Director: Esteban Donadio) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITATS DEL CICLE. TARDOR 2019 
 

 
 

Setembre: 
Taller de danses mediterrànies ‘Dos tierras’ 

Jota amb Miguel Ángel Berna i taranta amb Manuela Ádamo 
 

Octubre: 
Taller de Veu i Lament (Barroc) II 

Expressió vocal i corporal des d’una introspecció teòrica i auditiva  
en el Lament del període barroc, les arrels del qual s’endinsen en la Tragèdia. 

Amb M. Rosa Tamarit 
 

‘Música de flor de almendro’ a la Comella 
Música antiga i improvisada, 

 la poesia de Sara Pujol dialogant amb escultura i natura 
a l’espai imaginat per  

Rufino Mesa 
 
 
 

Col.laboren; Horts Socials URV i Facultat de Lletres URV 
Organitza:  Laboratori d’Antiga “Lettere in musica”1 

 
Contacte:     0034 657447513 

 
 

https://www.facebook.com/laboratoriantiga 
 

 laboratoriarts@gmail.com 
 

                                                      
 



 
 
 

 
     

    PRESENTACIÓ 
 
El II Cicle Cultivarts, Planters de Música, neix per vincular la música amb el paisatge, 
entès com el context natural, místic o visual on l’ésser humà desenvolupa tota la seva 
capacitat expressiva. És un clam a la terra i a la necessitat de l’artista d’estar en comunió 
constant amb ella i és també una proposta d’ enriquiment mutu que estableix  diàlegs 
entre els cicles de la natura, el pensament reflexiu i l’experiència vital i sonora, reviviscent.  
És, en definitiva, una invitació a recuperar el camí del cicle de la vida, des dels sentits, 
sembrant, plantant, regant, assaonant, collint la simbiosi entre música, cultius i natura..  
 
La primera edició de “Cultivarts” va  formar part de la candidatura guanyadora del Premi 
del Consell Social (URV, 2018) presentada pels Horts Socials, candidatura que ha 
obtingut recentment la distinció Jaume Vicens Vives, després de guanyar el Premi del 
Consell Social de la URV. Va sorgir d’un concepte ideat i desenvolupat per M. Rosa  
Tamarit i coordinat per Anna Andevert. Clàudia Egea en va dissenyar el llibret i les 
activitats artístiques relacionades amb els Horts Socials. Aquell primer cicle va comptar 
amb diferents propostes, de les quals en destacaren  Simbiosi, de Clàudia Egea, que va 
presentar els bassals d’aigua, l’hort i la terra com un mirall de la pròpia societat, i 
Mediterrànim, concert on les arts visuals (amb Enric , la dansa i la música van confluir, 
comptant  amb la presència de José Manuel Lezcano, professor del Keene State College i 
artista resident del primer cicle Cultivarts.  
 
En la seva segona edició, Cultivarts vol esdevenir un planter de música i se sostindrà 
damunt diferents eixos vertebradors: el concert paisatgístic d’Alchimia di lettere in 
musica a partir dels poemes de Sara Pujol i obres de Tomàs Luis de Victoria i altres 
polifonistes del Renaixement hispà, el taller obert  de Lament i esl tallers de dansa 
mediterrània a càrrec de Miguel Ángel Berna i Manuela Adamo o la jornada Planctus 
plantae que s’ha ideat a partir de la fusió d’un recital per a veus i piano, a càrrec de M. 
Rosa Tamarit (soprano), Josep Ferrer (baix-baríton) i Miquel Esquinas (piano), amb la 
participació d’Horts Socials de la URV.  
 
 “Música de flor de almendro”                  
 
El II Cicle Cultivarts s’inaugurarà amb una acció musical pensada com a simbiosi entre 
paisatge, poesia, creació musical i recuperació de patrimoni polifònic del Renaixement 
hispà. La Comella en seria escenari inspirador i espai d’una de les  representacions. El 
nucli generador de sonoritats el conforma l’obra poètica de  Sara Pujol Russell i el 
programa s’enriqueix principalment amb tres motets de Tomàs Luis de Victoria entre 
altres autors hispans i italians dels segles XVI i XVII. L’especial sonoritat de l’obra de 
Victoria, d’una gran puresa i misticisme, estableixen un diari natural amb les imatges 
poètiques recreades `en música. 
 


