
ART, NATURA I 
ESPIRITUALITAT

La natura, com a expressió del cosmos i del desplegament de l’essència de la 

vida manifestada en una infinitat de combinacions, formes i elements, i les 

múltiples vies i formalitzacions de l’espiritualitat, amb la seva 

voluntat d’inscripció de l’ésser i de la consciència humana 

en una dimensió i realitat més gran, inabastable, transcen-

dent, harmonitzadora i atorgadora de sentit, han estat i són 

factors i elements estretament vinculats a la 

inspiració i a la creació artística.

El significat del terme natura, que en llatí es relaciona amb 

el naixement i el qual troba una extensió en el concepte de 

«mare natura» com a símbol que té relació amb la vida en el seu 

sentit més ampli, i l’accepció de la paraula esperit que remet 

a l’alè el qual és sinònim de vida, troben en la pràctica artís-

tica com acció i efecte de crear, amb una finalitat estètica o 

comunicativa d’expressió d’idees, d’emocions, etc., una estreta, 

suggerent i fèrtil interrelació.

                                      

La 1ª Trobada Art, Natura i Espiritualitat de Farrera                                                                                             

vol dedicar un temps i oferir un lloc d’encontre i de 

diàleg a totes aquelles persones per les quals l’esmentada 

tríada formen part de les seves inquietuds i de les 

seves concepcions i pràctiques creatives.

1ª Trobada. Farrera 14 i 15 de juliol 2012 MATÍ
• 10h - Presentació de la 1ª Trobada 

ART, NATURA I ESPIRITUALITAT a 
càrrec de Josep Mañà, Dissenyador 
i Professor de l’Escola Massana de 
Barcelona.

• 10.30h - Els conceptes filosòfics 
d’art, natura i espiritualitat I 
la seva interrelació des d’una 
perspectiva holística i creativa 
a càrrec de Jordi Pigem filòsof de 
la ciència i escriptor, Doctor en 
Filosofia.

• 12.30h - Presentació de 
l’Associació Silene i de la seva 
acció d’estudi, divulgació i 
promoció del patrimoni espiritual, 
cultural immaterial i artístic de 
la natura i dels espais naturals 
protegits a càrrec de Josep M. 
Mallarach, Llicenciat en Ciències 
Ambientals i Consultor Ambiental.

Coordinació i organització: Josep Mañà amb la col·laboració del Centre d’Art i Natura de 
Farrera, dels veïns de Farrera i de la Caseta de la Coma de Burg.

Informació i contacte: 932189244@telefonica.net

PROGRAMA
-------------------

DISSABTE 14 DE JULIOL

TARDA
• 17h - Com treballar i vehicular 

la interrelació Art, Natura i 
Espiritualitat en els infants 
a càrrec de Meritxell Carrera, 
Educadora i de Susanna Fernando, 
Llicenciada en Belles Arts i 
Educadora.

• 18.30h - La visió de la natura des 
de la perspectiva del sufisme i 
la projecció d’aquesta en l’art i 
l’espiritualitat sufí a càrrec de Halil 
Bárcena islamòleg, especialista en 
mística sufí i Llicenciat en ciències 
de la informació.

• 20h - Recital del grup de música i 
dansa sufí ‘Ushâq.

-------------------

DIUMENGE 15 DE JULIOL
MATÍ
• 11h - La dimensió expressiva espiritual de les formes de la natura a càrrec de 

Mònica Rozman, arquitecte i pintora.

• 12h - Cloenda de la trobada.
-------------------

-------------------
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