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Descripció de l’assignatura
Art i espiritualitat són dos conceptes estretament lligats. L’art en majúscula és sempre un art
espiritual, que ens connecta amb les qüestions més profundes i elementals de la nostra existència. Els
creadors –els d’avui i els de sempre- procuren trobar, a través de l’art, una via de contacte amb el
transcendent, donar resposta a les grans preguntes que tots ens fem, trobar eines que ens ajuden a
viure i a comprendre(‘ns). A través d’aquest curs procurarem endinsar-nos en els processos de la
creació artística a través del testimoni d’un bon nombre d’artistes contemporanis: pintors, escultors,
músics i poetes. És una oportunitat única per conèixer de prop les inquietuds i els anhels d’alguns
dels principals autors catalans del moment i, alhora, reflexionar sobre la creació artística, no des
d’una perspectiva històrica, sinó viva i dinàmica. Trencar tabús i aproximar-nos-hi amb una mirada
nova i actual, allunyada de prejudicis.

Temari abreujat
Dimarts 19 d’abril de 2022
18 h Variacions performatives sobre la Paraula. Amador Vega
19:15 h Descans
19:30 h Signe d’aire. Aproximació a l’obra de Ràfols Casamada. Bernat Puigdollers
Dimecres 20 d’abril de 2022
18 h De la paraula al cant. Joan Magrané
19.15 h Descans
19.30 h Elogi de la fragilitat. Bernat Puigdollers
Dijous 21 d’abril de 2022
18 h La fragilitat en la creació contemporània. Mar Arza i Stella Rahola Matutes
19:15 h Descans
19:30 h Son. Aproximació a l’obra d’Oriol Vila Puig

Divendres 22 d’abril de 2022
18 h Audició/comentari del grup Tarta Relena a l’Església de Santa Maria del Pi
19:15 h Descans
19:30 h Com una estrella interior. El món poètic d’Antoni Clapés
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