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Col·lectiu Eixarcolant 

ACTUACIONS ARTÍSTICO-MUSICALS  

ÍNDEX ACTUACIONS MUSICALS I ARTÍSTIQUES (Cliqueu sobre l’aparat que us interessi 

per accedir directament a la informació corresponent) 

• Descripció general 

 

• 11:00 – 12:00 La màgia dels arbres i el pas del temps. Presentació poètico - 

muscial del Llunarbori 2020. Elena Sixto (poesia) i Sargantana (guitarra) 

 

• 12:00 – 13:00 Jim Tersol & The dreamers - Folk, pop, country rural 

 

• 13:00 – 14:00 Concurs de receptes amb plantes silvestres: veredicte del jurat i  

presentació de les receptes guanyadores, amb acompanyament per part del 

grup Pànick.  

 

• 15:00 – 16:00  Intervenció gràfica i performance: plantació de cugula (Núria 

Costa Balasch)  

 

• 17:00 – 18:00 Performance artístico-musical sobre les plantes oblidades i el 

consum sostenible: Body painting (Sandra Estarrona), Dansa (Dell'Arte, Estudi de 

Dansa i Expressió), Música (Things & flowers).  

 

• 17:30 – 18:30 Els cants de les plantes. Una simbiosi de música popular, plantes i 

artesania. Presentació a ritme de jota dels cants que apareixen en el llibre. Taller 

de Memòria Oral del Museu de la Pauma.  

 

• 18:00 – 19:00  Víctor Viladot - Música popular 

   

• 19:00 – 20:00  Les canyetes de la foradada - Concert interactiu i participatiu amb 

instruments tradicionals catalans fabricats artesanalment. 

 

• 20:00 – 21:00  Concert cloenda de Jornada de musica i cançó tradicional. Artur 

Blasco Giné (acordió, rabequet i veu) i Marien de Casimiro  (violí i rabequet) 
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Col·lectiu Eixarcolant 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL: La música i l’art permeten expressar-se, comunicar-se, 

transmetre sentiments i també reivindicar-se. En el cas de la música tradicional moltes 

de les seves lletres han fet referència a diversos aspectes del quotidià, i d’entre els temes 

tractats no hi falta la relació entre persones i plantes, o millor dit, com les persones 

empraven les plantes en el seu dia a dia. Són músiques que parlen d’històries viscudes, 

de persones i del seu dia a dia, i per això mateix les plantes hi són presents, com a 

element indestriable del dia a dia de tots i cadascun de nosaltres encara que ara no en 

siguem pràcticament conscients. Per això mateix neix aquest nou bloc d’actuacions 

musicals, per a través de la música i de forma festiva, posar de relleu com les plantes, 

han format, formen, i formaran part indestriable de tots nosaltres, i com d’important és 

tenir present aquest fet per múltiples aspectes. Gaudiu-ne, divertiu-vos amb la música, 

i percebeu el missatge que les actuacions, tot i ser molt diferents entre elles, volen 

transmetre.  
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Col·lectiu Eixarcolant 

11:00 – 12:00 La màgia dels arbres i el pas del temps. Presentació poètico - muscial del 

Llunarbori 2020. Elena Sixto (poesia) i Sargantana (guitarra) 

El Llunarbori recupera la màgia i la poesia de la Vida. Una nova manera de relacionar-se amb el 
temps inspirada pels 13 cicles lunars simbolitzats pels Arbres que els antics celtes reconeixien 
com a divinitats. Aprofundir en el sentir per respirar el moment present amb plenitud. 

• Elena Sixto és una de les veus poètiques amb més personalitat de la Catalunya Central, 
que vindrà acompanyada a la guitarra per Sargantana. El seu univers literari s’entrellaça 
amb la seva passió per la natura i pren la seva màxima expressió en recitals de poesia 
oral. Aquestes inquietuds, juntament amb la seva faceta de dissenyadora gràfica, l’han 
portat a la creació d’un calendari lunar en el que conflueixen temps, lluna, arbres i 
poemes: el Llunarbori. 

DADES D’INTERÈS 

• Assistència lliure.  

• Lloc: Plaça del Gasogen  

• ITINERARI FAMILIAR: activitat recomanada per famílies  

• Edats recomanades: de 6 a 99 anys 

 

(Tornar a l’índex d’Actuacions Musicals) 
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Col·lectiu Eixarcolant 

12:00 – 13:00 Jim Tersol & The dreamers - Folk, pop, country rural 

Jim Tersol & The dreamers és una banda amb influències de Folk, Pop i Country. Ens 

presenten un repertori propi creat pel compositor i líder del grup Jim Tersol de música 

Folk de vellut blau, sonoritat elegant feta per a un públic exigent al qual li agradin 

escoltar arranjaments i melodies d’instruments acústics barrejats amb el so americà de 

bandes clàssiques. Porten a l’oient o espectador a un món agradable i subtil on es pot 

perdre en els seus propis sentiments i emocions. Les seves melodies vocals sempre són 

interpretades per veus femenines de primer nivell, amb el que aconsegueixen colors i 

paisatges evocadors i intimistes. 

El repertori inclou sempre composicions en català, cançons que parlen de bruixes, 

bandolers, i altres elements que els permeten contar una bona història. 

 

DADES D’INTERÈS 

• Assistència lliure.  

• Lloc: Plaça del Gasogen  

• ITINERARI FAMILIAR: activitat recomanada per famílies  

• Edats recomanades: de 6 a 99 anys 

 

(Tornar a l’índex d’Actuacions Musicals) 
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Col·lectiu Eixarcolant 

13:00 – 14:00 Concurs de receptes amb plantes silvestres: veredicte del jurat i  

presentació de les receptes guanyadores, amb acompanyament per part del grup 

Pànick.  

Ha arribat el moment! En aquest espai s’anunciarà la decisió del jurat i coneixerem les 22 

receptes guanyadores del primer concurs de receptes amb plantes silvestres, organitzat pel 

Col·lectiu Eixarcolant. Es realitzarà l’entrega de premis a ritme de bona música, i amb alguna 

sorpresa! 

Presentat per Pau Caelles del Col·lectiu Eixarcolant, un jove Igualadí apassionat de la botànica i 

amant de la muntanya.  Amb acompanyament musical de Pànick, un grup de versions de rock i 

pop, integrat pels joves igualadins Paula Posadas, Nick Peters i Kike Pareja que ens 

acompanyaran amb molt de ritme durant aquest acte. 

DADES D’INTERÈS 

• Assistència lliure.  

• Lloc: Plaça del Gasogen  

• ITINERARI FAMILIAR: activitat recomanada per famílies  

• Edats recomanades: de 6 a 99 anys 

 

(Tornar a l’índex d’Actuacions Musicals) 
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Col·lectiu Eixarcolant 

15:00 – 16:00  Intervenció gràfica i performance: plantació de cugula (Núria Costa 

Balasch) 

Dialogant amb l’exposició #sóccugula, a partir de fotocòpies de les obres que sihi presenten i 
paper de calcar, es convida a participar en una acció i intervenció gràfica sobre sacs de sembra. 
L’obra col·lectiva resultant s’afegirà a l'exposició, des d’on es vol reflexionar sobre l’abast del 
llenguatge. Revisarem aquelles paraules que ens han dit que som, que a vegades hem cregut i 
que ens han influenciat a l’hora d’ocupar espais a la nostra vida. 
 
Cugula, té dos significats al diccionari, Civada borda i “Nom amb què es refereixen a una nena 
en algunes localitats de base agrària”. 
 
Núria Costa Balasch, creadora de #sóccugula, és llicenciada en Economia i Belles Arts. 
Compagina classes d’Educació Visual i Plàstica amb la seva activitat artística de #sóccugula. 
Dissenya monotípies a partir de les plantes que recull, les entinta, recrea un espai a través del 
color on les disposa i les passa pel tòrcul de gravat. Deixa que expressin les seves formes a 
través del seu rastre. Alhora ella també es disposa i s’explica a través seu, mentre va perfilant 
el seu llenguatge i trobant noves paraules. 

DADES D’INTERÈS 

• Assistència lliure.  

• Lloc: Plaça del Gasogen  

• ITINERARI FAMILIAR: activitat recomanada per famílies  

• Edats recomanades: de 6 a 99 anys 

 

(Tornar a l’índex d’Actuacions Musicals) 
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Col·lectiu Eixarcolant 

16:00 – 18:00 Performance artístico-musical sobre les plantes oblidades i el consum 

sostenible: Body painting (Sandra Estarrona), Dansa (Dell'Arte, Estudi de Dansa i 

Expressió), Música (Things & flowers). 

Aquesta performance artística multidisciplinària serà una experiència única que ens farà gaudir 

amb els sentits. 

L’artista Sandra Estarrona realitzarà en directe una pintura corporal enaltint la bellesa de les 

plantes silvestres. El públic podrà veure en directe el procés complet d’aquest maquillatge 

artístic sobre el torç de diverses persones. La Sandra Estarrona és llicenciada en Belles Artes a la 

Universitat del País Basc. Li apassiona descobrir noves formes de transmetre coses mitjançant 

l’art per sorprendre el públic.   

La performance seguirà amb una improvisació escènica duta a terme per les persones 

maquillades, de l’Estudi de Dansa i Expressió Dell’Arte. L’Estudi Dell’Arte és un centre educatiu 

que treballa sumant i fusionant expressió i arts escèniques, per transmetre la importància d’uns 

bons coneixements corporals, tècnics i emocionals, configurant així l’essència de la dansa. 

Tota la performance estarà acompanyada musicalment pel grup de Jazz i Funk, Things & flowers. 

Integrat per Rita Bosser a la veu, Aimar Redolad a la guitarra, Toni Vilaprinyó al baix i Kike Pareja 

a la bateria, 4 grans músics que s’endinsaran al món de les plantes oblidades per acompanyar-

nos en aquesta performance artística multidisciplinar. 

DADES D’INTERÈS 

• Assistència lliure.  

• Lloc: Plaça del Gasogen  

• ITINERARI FAMILIAR: activitat recomanada per famílies  

• Edats recomanades: de 6 a 99 anys 

 

(Tornar a l’índex d’Actuacions Musicals) 
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Col·lectiu Eixarcolant 

17:30 – 18:30 Els cants de les plantes. Una simbiosi de música popular, plantes i 

artesania. Presentació a ritme de jota dels cants que apareixen en el llibre. Taller de 

Memòria Oral del Museu de la Pauma. 

Una simbiosi de música popular, plantes i artesania. El col·lectiu d'integrants del Taller de 
Memòria Oral (Cant Popular) del Mas de Barberans presenta el projecte Els cants de les plantes, 
de forma dinàmica i familiar.  

El llibre que han elaborat reuneix una selecció de cants dedicats a 88 espècies de plantes que 
campen pel nostre país. Escrits en versos heptasil·làbics adaptables a diversos gèneres de cançó 
popular, han estat elaborats pel Taller de Cant Popular del Museu de la Pauma a Mas de 
Barberans. 

Volem cantar a les flors 
i a les plantes de la terra. 
Són un tresor que tenim 
entre la mar i la serra. 

 

• El Taller de cant popular del museu de la Pauma, va ser creat l’any 2011 per recuperar 
la tradició dels versos cantats a la Festa de Sant Antoni de Mas de Barberans. Des 
d’aleshores, el taller ha potenciat la relació entre la cançó popular, la cultura rural i el 
territori. Les sessions, sempre obertes a tothom, han reunit desenes de persones 
amants de la cançó improvisada i de l’entorn paisatgístic de Mas de Barberans. Els cants 
de les plantes compta amb la coordinació del músic Arturo Gaya, de l’especialista en 
botànica Salvador Cardero i del filòleg Joan Maria Romaní.  

 

DADES D’INTERÈS 

• Assistència lliure.  

• Lloc: Teatre de l’Ateneu  

• ITINERARI FAMILIAR: activitat recomanada per famílies  

• Edats recomanades: de 6 a 99 anys 

 

(Tornar a l’índex d’Actuacions Musicals) 
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Col·lectiu Eixarcolant 

18:00 – 19:00  Víctor Viladot - Música popular 

L'acordionista Víctor Viladot ens ofereix un concert de música i cançons populars que animen al 
públic a cantar tota l'estona. Des de la música folk passant pel rock català i versions dels grups 
més actuals del panorama català. Especialment per a la Jornada gastronòmica d'Igualada, en 
Víctor Pedrol ens ha preparat un menú de cançons relacionades amb el bon menjar, el bon beure 
i el gaudir. Un concert amb un sol acordió, però un acordió d'alt voltatge! 

DADES D’INTERÈS 

• Assistència lliure.  

• Lloc: Plaça del Gasogen  

• ITINERARI FAMILIAR: activitat recomanada per famílies  

• Edats recomanades: de 6 a 99 anys 

 

(Tornar a l’índex d’Actuacions Musicals) 
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Col·lectiu Eixarcolant 

19:00 – 20:00  Les canyetes de la foradada - Concert interactiu i participatiu amb 

instruments tradicionals catalans fabricats artesanalment. 

En aquest concert interactiu i participatiu veurem una demostració de com materials que 
trobem de forma casolana es poden convertir en instruments i oferir-nos un gran concert.  
Canya, avellaner i altres fustes, closques, llavors, escorça, carbassa, cordill, derivats del porc i 
altres animals, pedra i cera en són només alguns exemples. 
 
Les canyetes de la foradada es dediquen a la recuperació d’instruments musicals tradicionals, 
reproducció d’instruments antics i elaboració de nous instruments seguint les mateixes 
tècniques i materials de construcció. Realitzen diversos tipus d’activitats divulgatives com 
l’activitat infantil que podem trobar en aquesta edició de la Jornada.  
 
En aquest concert podran participar tots els infants que hagin creat un instrument en aquesta 
activitat infantil al llarg del dia i també tothom del públic que s’hi animi! 

 

DADES D’INTERÈS 

• Assistència lliure.  

• Lloc: Plaça del Gasogen  

• ITINERARI FAMILIAR: activitat recomanada per famílies  

• Edats recomanades: de 6 a 99 anys 

 

(Tornar a l’índex d’Actuacions Musicals) 
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Col·lectiu Eixarcolant 

20:00 – 21:00  Concert de cloenda de Jornada de musica i cançó tradicional. Artur 

Blasco Giné (acordió, rabequet i veu) i Marien de Casimiro  (violí i rabequet). 

Si voleu sentir el so que mil anys enrere pastors i joglars escampaven per les valls pirinenques, 
en expressió viva d’allò que sentien i cantaven, veniu a escoltar l’Artur Blasco Giné (acordió, 
rabequet i veu)  i la Marien de Casimiro (violí i rabequet) i els seu rabequet.  

El musicòleg, historiador i divulgador de la música tradicional del Pirineu, Artur Blasco, impulsa 
la recuperació del rabec o rabequet, un antic instrument de pastors que s'havia perdut al Pirineu. 
Es tracta d'un petit violí que té la caixa de ressonància elaborada amb una carabassa tapada amb 
pell d'animal, cordes fetes amb budells i que es toca amb una forquilla feta de cua de cavall. 
Blasco afirma que "només la seua composició ja indica que es tracta d'un instrument de pastors 
o de gent que conduïa algun ramat".  

Fa anys que aquest duet el toca el rabequet interpretant tot tipus de peces, des de cançons de 
ronda fins a cançons religioses o de colla, de les quals en sentirem algunes peces en aquest 
concert. Més de 40 anys de incansable recerca pel Pirineu avalen una de les interpretacions més 
genuïnes i sinceres del patrimoni musical català.  

DADES D’INTERÈS 

• Entrada: 4€ 

• Cal inscripció prèvia 

• Lloc: Plaça del Gasogen  

• ITINERARI FAMILIAR: activitat recomanada per famílies  

• Edats recomanades: de 6 a 99 anys 

(Tornar a l’índex d’Actuacions Musicals) 
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