BELLTALL
4-5 DE DESEMBRE
DE 2021
QUI NO TE MEMÒRIA
HA DE TENIR CAMES.
PRÀCTIQUES CONTEMPORÀNIES
CONTRA L’OBLIT.

DISSABTE
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A les 9.30 h
Davant de l’església
de Sant Pere de Belltall.
Abans de sortir a caminar
repartirem xocolata calenta
per agafar energia.
A les 10 h
Davant de l’església
de Sant Pere de Belltall.
Durada de l’activitat:
2 h 30 m - 3 h 30 m
ITINERARIS A PEU
PER LES CABANES
DE VOLTA INTERVINGUDES
ARTÍSTICAMENT
Rutes d’hivern pels camins
del vessant oest de Belltall
que envolten la riera
de Sirolla.
ITINERARI 1.
— CAMÍ DEL TALLAT
Cabana de cal Banyeta
(Ferran Lega); cabana de cal
Bisbe (Joan Codina Donarie);
roca del Parranxo (Nil Nebot);
cabana de cal Inglès
(Francesc Roig); cabana
de cal Bisbe (Núria Rión).
ITINERARI 2
— CAMÍ DE ROCALLAURA
Cabana de cal Cuixela
(Marta Bisbal); balma de la
Cometa (Riaq Miuq); cabana
de cal Marçal (Isabel Barios);
cabana de Cal Catarino
(Jaume Amigó); cabana
de cal Roseret (Carme Malaret); cabana de cal Banyeta
(Ferran Lega).
Itineraris per a tots
els públics. Recomanació:
aneu ben calçats.

A les 13 h
A l’era del Cal Badio
VERMUT POPULAR
I PRESENTACIÓ DEL DISC
“TRETZE VARES”
DE CATI PLANA I PAU PUIG
Amb la dolçaina en F,
el bansuri (flauta travessera
de canya i l’acordió diatònic),
aquest duet ens ofereriran
un repertori basat en la
recuperació de la música
tradicional d’origen anònim:
bolero, nadala, rumba,
sardana curta, ball de noces,
ball pla, corranda, havanera,
vals, fandango…
El disc Tretze vares
ha quedat en 8è lloc entre
els millors discos del món
de música folk al World
Music Charts Europe.

DIUMENGE
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De les 11 h a les 13 h
A l’era del Cal Badio
TALLER DE SONS
D’OCELLS, AMB DRAPAIRE
MUSICAL
Construirem instruments
amb materials reciclats
que imiten els sons dels
ocells del nostre entorn:
l’ànec verd, la cadernera,
del cucut… Taller apte per
a tota la família.

naturalesa balear. Maria Hein
és una artista delicada i amb
una veu exquisida que talla la
respiració. Un disc realitzat
amb una instrumentalització
minimalista que explica
aquelles històries que són
les nostres històries.
Intèrprets: Maria Hein
(guitarra, veu, piano i teclats);
Ferran Palau (bateries i teclats); Dani Comas (baix).

A les 11.30 h
A l’era del Cal Badio
ELS OCELLS CANTAVEN
MALGRAT QUE FEIA FRED
Instal·lació audiovisual a càrrec de l’artista Ro Caminal.
Ro Caminal empra el format vídeo per a reivindicar
el relat oral com a mitjà per
a preservar la memòria popular. Una peça, formalment
poètica, que indaga en els
records personals de la gent
del camp i sobre el cultiu
de l’oliva en la Catalunya
rural de la postguerra.

A les 14 h
A l’era de Cal Badio
DINAR POPULAR
Per fer la reserva, escriviu
un e-mail a belltall@tinet.cat
Preu del dinar: 10 €

A les 12 h
A l’era del Cal Badio
A PAGÈS, L’ART ÉS
ON MENYS TE L’ESPERES
Tertúlia amb Joan M.
Minguet, Pepa Plana
i Ro Caminal
A les 13 h
A l’era del Cal Badio
CONTINENT I CONTINGUT
Concert a càrrec de Maria
Hein. Disc de debut d’aquesta jove artista felanitxera:
sons impol·luts que emanen
senzillesa i nostàlgia amb
la pinzellada imbatible de la

A les 15 h
A l’era de Cal Badio
ANARTISTA
Concert de cloenda a càrrec
de Xavier Mayora. Anartista és l’individu partidari de
l’anartisme, una concepció
artístic-social que preconitza
la llibertat total de l’artista i
l’emancipació del públic; i és el
títol del darrer disc del cantautor de La Figuerosa: un treball
profund i reflexiu amb noves
cançons maures, lliures i sinceres que evoquen la passió,
la revolta i reivindiquen la terra,
alhora que criden al despertar
de la societat i a l’empatia amb
un món rural que va morint
lentament i programada.
Intèrprets: Pau Sastre,
teclat i veus; Pep Massana,
violí i veus; David Gès, saxo
i flauta travessera; Martín
Laportilla, baix; Nico Correa,
bateria; Xavier Mayora,
veu i guitarra.

ORGANITZA

COL·LABOREN

UN PROJECTE IDEAT
PER CULTURACCIÓ

