
                                                                                       

 1 

 
 
 
 

ARTS I NATURA FESTIVAL  
 

Art, lletres, llibres , música, dansa , contes , literatura, tallers i natura   

 
 
 
 

 
 
 

 
 

       11 i 12 d’octubre de 2019  
              Centre d’Interpretacio del Romanticisme Manuel de Cabanyes. 
                                                  Masia d’en Cabanyes 

            Vilanova i la Geltrú 
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Arts i Natura Festival a la Masia d’en Cabanyes 
 
A la tardor del 2019, el “Centre d’Interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes. Masia d’en 
Cabanyes” torna a plantejar Arts i Natura Festival a la Masia d’en Cabanyes. 
 
Una proposta cultural que neix d’un museu local amb vocació de compartir amb la comunitat propera, 
les ciutats i els seus ciutadans/es, l’art en el sentit més ampli de la paraula. 

 
La Masia d’en Cabanyes i els que hi van viure. El nostre passat 
 
La Masia d’en Cabanyes és una casa d’estil neoclàssic amb reconeixement BCIN – Bé Cultural d’Interès 
Nacional - com exemple d’arquitectura que es va portar a terme en el primer període del neoclassicisme 
català, a finals el segle XVIII, influenciada per una corrent marcadament italiana, però esquitxada també 
per elements tradicionals d’edificacions d’origen rural. 
 
Ha estat la llar de la família Cabanyes, reconeguda pel fet de ser els impulsora de l’esperit de la 
Il·lustració. Cal destacar el poeta Manuel de Cabanyes i Ballester, autor del poema “Preludios de mi lira”.  
 
Un altre membre de la familia que evoquem i recordem és Josep Antoni de Cabanyes i Ballester, home 
conreat en l’àmbit cultural, creador de la biblioteca que es conserva parcialment a la Masia, amb més de 
2.000 volums. Essent ell també, qui va iniciar la col·lecció pictòrica del seu llinatge. 
 
La biblioteca, llibres i arxius, així com els diversos mobles i elements originals presents a les estances 
reprodueixen l’ambient, l’estil de vida i el compromís de la família Cabanyes vers la cultura. 

Els jardins, el bosquet, el verd, el jardi romantic l’entorn incomparable per gaudir  de la natura. 

 
 

La proposta Arts i natura Festival  
 
En aquest espai singular de Vilanova i la Geltrú, a la Masia d’en Cabanyes, proposem,  Arts i natura 
Festival. Una iniciativa que uneix  l’Art,  les lletres, els llibres , la música, la dansa , els contes , la 
literatura, els tallers i la natura .  

Aquestes son algunes de les idees que sostenen Arts i natura Festival  

o La història de tots i totes i la il·lusió compartida de continuar avançant aprenent de la nostra 
memòria col·lectiva. Conèixer i descobrir el Centre d’interpretació del Romanticisme Manuel 
de Cabanyes, a la Masia d’en Cabanyes i el llegat dels Cabanyes, la història que se’n desprèn. 
Descobrir qui eren els nostres avantpassats Cabanyes . També les dones d’aquesta família. 

 
o Viure i fer art en família. Perquè tots som artistes i volem compartir art i creativitat a la Masia 

d’en Cabanyes. Un lloc per perdre’s, un espai d’art, llibres i cultura, que suggereix que els nens 
i nenes participin i creïn a traves de tallers  de manera individual i en família. Un espai per a 
desenvolupar la creativitat i aprendre escoltant  de contes , musica , relats i històries . 
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o Viure l’art i conviure a través de les aportacions i propostes del teixit associatiu de la ciutat i 
comarca, persones compromeses amb la cultura que han volgut sumar-se, de nou , en aquesta 
iniciativa. Sumar complicitats i compartir. 

 
o El compromís cívic i la solidaritat.  El fons econòmic que es recull de les aportacions de tots i 

totes al llarg de les edicions passades s’ha destinat a situacions de vulnerabilitat social o 
educativa on nens i nenes, malauradament, en pateixen les conseqüències . Enguany hem 
decidit que el recapte del festival es destinarà al centre de recerca del càncer infantil de 
l’Hospital de Sant Joan de Déu. 

 
 

o Viure la Masia d’en Cabanyes, dinant a la gespa com els romàntics o tastant el menú 
el·laborat pels alumnes d’Hosteleria de l’Institut Joan Ramon Benaprès de Sitges, participant 
en jocs de descoberta i intriga... 

 
 
Lluís Amarè, autor del cartell 2019 
 
Ja és tradició la col·laboració d’il·lustradors, il·lustradores i artistes locals en la creació de la imatge del 
cartell de l’Arts i Natura Festival.  Així doncs, enguany, el cartell que presentem és de la mà de l’artista 
vilanoví Lluís Amarè, qui de la seva passió n’ha fet professió. Format a l’escola Massana de Barcelona en 
l’especialitat de pintura, poc a poc va anar desenvolupant el perfeccionament de tècniques com el 
dibuix, el gravat, la pintura a l’oli, l’aquarel.la, els acrílics….. D’ençà la seva primera exposició individual 
l’any 1994 no ha parat, alternant exposicions amb diverses col·laboracions, realizant decorats per a 
representacions teatrals o il.lustracions com les dels tres llibres de l’anecdotari humorístic de Vilanova 
de Miquel Altadill, o les dels seus propis contes infantils com “La Carpa que volia veure el mar”, 
“Nosaltres els cavalls i els Tres Tombs”, “En Lalo i les festes del barri” i “El Món dels Blautencs”. 
 
La seva estima per les tradicions vilanovines, i el dessig de mantindre-les vives l’han portat a col.laborar 
activament amb les entitats de Vilanova realitzant cartells, portades de programes, records de les 
festes,…. així com realitzant la tira còmica setmanal del Diari de Vilanova des de l’any 1997. Més 
recentment ha realitzat les Pintures Murals donades a la Capella de Sant Josep, dins l’Església de Sant 
Antoni Abad de Vilanova i la Geltrú, i al febrer de 2013 el quadre sobre la “Renovació del Vot de Poble” 
cedit a l’Ajuntament. 
 
Per tal de poder compartir les seves passions i inspiracions, des de fa 20 anys regenta el “Taller de 
Pintura Amarè”, on ofereix classes per aprendre tècniques pictòriques, dibuix o gravat…. I des de fa 2 
anys també a Canyelles. 
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Pre-programa Arts i natura Festival  

Inaguració 
 
Divendres 11 d’octubre   

 
CASA   
Què empeny milions de persones a fugir de casa seva i jugar-se la vida per buscar una nova llar?   
A partir d’un projecte dut a terme per Tracart i el Consell Comarcal del Garraf en el que s’han unit teatre 
i cultura de pau , CASA és una obra de teatre creada a partir del material generat pels propis 
participants, joves de la comarca que han reflexionat i treballat amb diferents llenguatges escènics per a 
qüestionar el drama dels refugiats des de diferents punts de vista i sensibilitzar tant a espectadors com 
als propis actors, on la joventut hi té molt a dir.    
A càrrec de: Tracart, Aula d’Activitats Teatrals 
Sessió: A les 21h, als jardins de la Masia      

 
 
Dissabte 12 d’octubre  
 
El dissabte, distribuïts entre els espais interiors i els jardins de la Masia d’en Cabanyes, podreu gaudir al 
llarg del dia de diferents propostes de tallers, activitats, contes, jocs, espectacles, que detallem a 
continuació:  

 
LITERATURA, MÚSICA I ALTRES RELATS     
 
Entra en un món fantàstic, descobreix l’escriptura i la il·lustració, comparteix contes i narracions, 
música, màgia, teatre i emocions.. para bé l’oïda, la vista i tots els sentits, i sobretot, deixa anar la teva 
imaginació!   
 

A FLOR DE PELL 
En un món en el que els sorolls, les imatges, les olors i altres sensacions ens estimulen per tot 
arreu, aquest meravellós llibre ens ofereix un moment poètic per a meditar sobre les nostres 
percepcions. Partint del seu relat, la pròpia autora Tere Puig, i l’autora de les seves boniques 
il·lustracions, Laurà Borràs, ens oferiran respectivament un taller de consciència corporal i 
d’il·lustració. No us ho perdeu!  
Un conte escrit per Tere Puig i il·lustrat per Laura Borràs (El Cep i la Nansa, 2019) 
A càrrec de: Tere Puig i Laura Borràs 
 

MÚSICA EN FAMÍLIA    
Escoltar, ballar, cantar, moure’s, tocar i explorar són els objectius d’aquest taller per a fer en 
família amb els més menuts de la casa.  Una aventura musical interactiva en un ambient íntim, 
de joc i creativitat. 
A càrrec de: Raül Planas. Musicarea Escola de Música 
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DONES ÚNIQUES  
Coneixerem dones valuoses, conegudes i desconegudes  
que van fer coses mai vistes o que van dedicar-se de ple  
a la seva professió. Dones que  han arribat a ser tot allò  
que han volgut ser, gràcies també a altres dones com elles.  
Dones que no s'han posat cap límit a l'hora de viure, investigar,  
explorar i ser.  
Un conte de relats de dones d’aquí que no podràs oblidar.  
Escrit per Montse Barderi i il·lustrat per Violeta Crespo (Columna, 2018) 
A càrrec de: Montse Barderi, autora, i Escola de música Freqüències 

 

 
 
EL SENYOR RIU  
El senyor Riu és un personatge misteriós, que neix a les muntanyes, ens fa gaudir de la remor de 
l’aigua, ens dibuixa el paisatge, permet la vida dels animals i les plantes i  també fa funcionar els 
molins i les fàbriques i ens proveeix d’aigua per beure.  
Un conte escrit per Teresa Duran i il·lustrat per Mercè Tous, ha estat escrit especialment per al programa 
Va d’aigua de la Diputació de Barcelona. 
A càrrec de: Umpalumpa projectes culturals  
 

 
MÀGIA A LA MASIA   
L’isidre i en Vicenç són uns enamorats de la màgia. Un és gran i l’altre jove. L’Isidre va començar 
a fer màgia de gran, i en Vicenç de ben petit. Entre els dos ens faran un espectacle de màgia 
especial, i potser ens explicaran algun truc. No us ho perdeu!  
A càrrec de: Mag Gómez i l’Isidre (de Garraf Tallers. L’Herència dels Grans) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

TASTET DE MÚSICA      
Adreçat a infants de més de quatre anys, aquest taller els permetrà iniciar-se i  experimentar 
amb tots aquells conceptes que engloba la sensibilització músical: el so, la veu, el ritme del cos, 
la motricitat, el llenguatge i la creativitat, tot fent un joc.  
A càrrec de: Patri Ros. Musicarea Escola de Música 
 

 
IOGA EN FAMÍLIA I BOLS TIBETANS  
La Masia d’en Cabanyes també inspira a la calma. Relaxeu-vos en família fent ioga i amb el bonic 
so dels bols tibetans. Petits i grans en podran gaudir, tota la família hi és benvinguda. 
L’aforament és limitat.      
A càrrec de : Lali Jasjeev Kaur. Associació Fem Unió 

 
LES MUSES DEL MUSEU   
Les muses de la inspiració romàntica ens guiaran 
per la masia, fent-nos descobrir els seus 
secrets...un taller de teatre que vol fer descobrir la 
casa-museu i el seu llegat romàntic, basant-se 
principalment en l’univers d’en Manuel de 
Cabanyes.  

 

A càrrec de:  Maria Armengol, Alba Llorens, Carles Vallès 
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EL VIATGE DELS CABANYES  
Conte musicat sobre les aventures d´en Josep Anton de Cabanyes, germà gran del poeta, qui fou 
comerciant, escriptor, col·leccionista i pintor ocasional. Mitjançant els sons i ritmes creats pel 
públic assistent explicarem anècdotes i curiositats de l’època revivint un dels seus interessants 
viatges. Hi haurà instruments per a tothom per poder explicar d´una forma diferent i musical els 
valors i interessos que movien el nostre protagonista. 
A càrrec de: Mercè Mateo i Oliver Solano. Music Training Lab 
 

QUATRE MANERES DE POSAR-SE EL BARRET DELS CABANYES   
L’escotilló Teatre es vesteix del personatges més emblemàtics i mes romàntics que van viure a la 
Masia: el poeta, l’empresari, la seva muller i el darrer dels pintors. Tots es posaven i es treien el 
barret de manera singular. 
A càrrec de: Escotilló Teatre  amb guió de Jordi Carrillo i assessoria de vestuari de Pere Arenas  
 

 
UKELELE TRIBU  
Iniciació lúdica a l’ukelele, un instrument de corda que es va crear a finals de segle XIX a les illes 
Hawaii i Polinèsia. Hi haurà ukeleles de diferents mides, loopers, boomwackers, veu i 
percussions. Un taller on tota la família hi és benvinguda, tot i que està adreçat especialment a 
infants d’entre 5 i 12 anys.  
A càrrec de:  Jordi Artigas, Musicàrea Escola de Música 

 

EL PETIT ERIÇÓ  
Al capdamunt d’una muntanya, un matrimoni s’accidenta i es queda aïllat per la neu i el fred en 
una cabana. Passen els dies i les coses no milloren, fins que al final, entre sospir i sospir, tots dos 
acaben pensant que potser, si haguessin tingut un fill, els podria ajudar a tirar endavant. En 
aquell mateix moment, truquen a la porta, i qui hi apareix és, sí! Un fill! Però…, quin fill tan 
estrany, no? 
Conte popular de l’Europa de l’Est, tan entranyable que no deixa absolutament indiferent a ningú. 
A càrrec de:  Jordina Biosca  
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FER D’ARTISTES I GAUDIR DE LA NATURA       
 
 

Explorarem la nostra creativitat amb diferents 
propostes que ens permetran experimentar i 
aprendre, gaudirem de la natura i del nostre 
entorn, participant, jugant, creant, menjant, 
tocant, embrutant-nos... no us les perdeu!  
 

 
 
 
 

 
 
EL TALLER DE L’ARTISTA: PAISATGES DEL ROMANTICISME  
Els vostres infants es convertiran en pintors i pintores del Romanticisme. Observaran com eren 
els quadres romàntics de Martí Alsina i Joaquim de Cabanyes: els colors, les formes, la natura i el 
paisatge, i els serviran d’inspiració per a que puguin expressar la seva creativitat. 
A càrrec de: Arc Gestió Cultural  

 
EL CISTELL DEL RAÏM  
Al celler de la Masia n’estava ple, de raïm! Els cistells eren objectes molt útils al llarg del segle 
XIX, i en aquest taller n’aprendrem a fer, manipulant el vímet amb diferents eines i tècniques.   
A càrrec de: Montse Massana 

 
 
PINTA I PLANTA  
Decorarem amb pintures uns testos de cartró ecològic, els deixarem ben bonics per a plantar-hi, 
acte seguit, uns esqueixos de plantes aromàtiques. Un taller a càrrec del  Centre Ocupacional  i 
equip de Jardiners de TEGAR.   
A càrrec de: TEGAR, Centre Ocupacional i Jardineria 
 

ELS VENTALLS DE LA MASIA   
Els ventalls, al llarg del segle XIX, foren un complement femení molt important. Eren decorats i a 
vegades veritables peces de museu!  En aquest taller en decorarem.  
A càrrec de: Garraf Tallers L’Herència dels Grans 
Edats recomanades: A partir de 5 anys 

 
CREPS I PIRULETES    
Visca! Prepararem allò que ens agrada tant, farem la massa dels crêpes i unes piruletes ben 
divertides, i ens ho menjarem plegats. Mmhh!  
A càrrec de: Mercats Municipals de Vilanova i la Geltrú, a càrrec d’Eva Bolaño 

 

PETITS ANIMALONS  
La Masia d’en Cabanyes està a tocar del Parc Natural del Garraf. Sovint els conservadors s’hi 
troben animals que no hi haurien de ser, com espècies invasores. En aquest taller els infants 
podran observar i tocar diferents animals vius, com tortugues, xinxilles, eriçons, conills o 
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dragonets, etc., descobriran noves sensacions i aprendran a conèixer-los i respectar-los. 
D’aquesta forma se n’adonaran que adoptar un animaló és una gran responsabilitat. 
A càrrec de:  Parc del Garraf - Diputació de Barcelona 

 
 
CARROS, CARRUATGES I CAVALLS 
Un mitjà de transport essencial durant el segle XIX, 
usat tant com a eina de treball com per a fer grans 
desplaçaments. En aquesta activitat reviurem com 
els utilitzaven en el passat tot fent una passejada 
pel bosquet de la Masia.  
A càrrec de :  Associació dels Tres Tombs 
 

 
 
 
DESCOBRIM L'ÀLIGA CUABARRADA AMB ELS MÉS PETITS  
Jocs de pistes per a fer en família que ens permetrà descobrir la fauna que viu al Parc Natural del 
Garraf, per acabar retallant i pintant màscares de l’àliga cuabarrada.   
A càrrec de:  Parc del Garraf - Diputació de Barcelona 
 

 

MASSATGE SONOR AMB BOLS TIBETANS  
La Lali ens farà uns tastets individualitzats de massatge sonor per les mares, pares, àvies, 
avis o d’altres adults que hi vulguin participar, un espai per a relaxar el cos i la ment 
mentre la resta de la família gaudeix dels jardins i activitats de la masia.    
A càrrec de : Lali Jasjeev Kaur. Associació Fem Unió 

 
 

LES JOIES DE LA PEPITA D’OLZINELLES  
La Pepita era la muller d’en Josep Anton de Cabanyes. Li agradava seguir les corrents estètiques 
del moment. Com que viatjava, sempre cercava complements per anar ben elegant. En aquest 
taller farem polseres i collarets, per anar elegants com la Pepita. A càrrec de: Arc Gestió Cultural 
 

LA MASIA D’EN CABANYES EN UNA SAMARRETA    
Inspireu-vos en la natura i d’altres elements decoratius de la Masia per a fer-vos la vostra 
samarreta personalitzada, que us podreu emportar a casa.   
A càrrec de:  Clara Terés i Julia Mercader  

 
MÀSCARES DEL SEGLE XIX     
A partir de material reciclat farem màscares ambientades en el segle XIX, l’època dels Cabanyes, 
on combinarem diferents tècniques plàstiques com la pintura, el collage...  Un taller que et 
permetrà descobrir l’artista que portes dins!    
A càrrec de:  Lluís Amarè. Taller de pintura Amarè 
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LES TRAMES DE LA MASIA EN UN PUNT DE LLIBRE   
Aquests petits objectes estaven tan estesos al segle XIX que en van començar a aparèixer 
veritables col·leccionistes. Des de petites obres d’art a vetes i cintes de colors, n’hi ha de tota 
mena. A la Masia en podrem crear de ben singulars a partir de diferents materials.  
A càrrec de:  Clara Terés i Júlia Mercader  
 

APUNTS DE VIATGE  
Un taller de sketching per a fer en família au plein air. Observarem el natural per plasmar-ho en 
un format de postal, farem esbossos amb tècniques seques, cercant l’enquadrament i utilitzant 
els petits trucs dels artistes! 
A càrrec de: Joan Nadal i Montse Jaén 

 
CONÈIXER ELS CABANYES   
 
Gaudiu en família de diferents propostes que us permetran conèixer, entendre i descobrir el segle XIX, el 
Romanticisme, els Cabanyes i la seva Masia, una casa- palauet i alhora espai agrícola de la nissaga, en la  
que els viatges, el col·leccionisme, la lectura, l’escriptura, la creació, l’art, la música, la ciència i l’amor 
per la natura eren molt presents...    
 

 
DESCOBRIM LA MASIA A PETITS PASSOS   
Descobriu la Masia d’en Cabanyes en família a través 
d’una visita guiada que ens explicarà la casa i la família 
que hi visqué:  arquitectura, mobles, objectes, quadres,  
llibres.. entrarem en un món diferent i veurem com hi 
vivien!   
A càrrec de: Arc Gestió Cultural  

 
 

IDENTITAT PERDUDA   
El temps pot amb tot; i també ha esborrat la memòria d’algú que ha vist i viscut molt... ara ens 
necessita per recuperar la seva identitat. L’ajudareu? Participeu en un viatge per la vida i història 
de la família Cabanyes ple d’enigmes per esbrinar a qui pertany aquesta “ Identitat perduda”.  
A càrrec de: Cheap Films   
 

JOC D’ORIENTACIÓ EN FAMÍLIA    
Gaudiu de l’espai natural de la Masia, el bosquet, amb aquest joc d’orientació per a fer en 
família, amb  la recerca de fites i enigmes que només podreu resoldre si heu visitat abans el 
museu!  
A càrrec de: Consell Esportiu del Garraf  
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Les entitats i col·laboracions de l’Arts i Natura Festival  
 
Actors Maria Armengol, Alba Llorens, Carles Vallès  
Amarè Taller de Pintura  
Arc Gestió Cultural  
Associació Fem Unió  
Associació dels Tres Tombs  
Càritas Interparroquial de Vilanova i la Geltrú  
Consell Comarcal del Garraf, Àrea d’Ordenació Territorial i Habitatge 
Cheap Films  
Clara Terés i Júlia Mercader 
Consell Esportiu del Garraf   
Diputació de Barcelona 
El Cep i la Nansa Edicions   
Escola de Música Freqüències  
Garraf Tallers, l’Herència dels Grans  
Hospital Sant Joan de Déu  
Institut Joan Ramon Benaprès – Escola d’Hosteleria de Sitges  
Joan Nadal i Montse Jaén  
Jordi Carrillo i L’Escotilló  
Jordina Biosca 
Mag Gómez  
Mancomunitat Tegar del Garraf   
Mercats Municipals de Vilanova i la Geltrú   
Music Training Lab   
Musicàrea Escola de Música 
Tracart, Aula d’activitats teatrals  
Xarxa de biblioteques municipals de Vilanova i la Geltrú  
 

 
 

            11 i 12 
d’octubre de 2019 

Centre d’Interpretacio del 
Romanticisme  

Manuel de Cabanyes.  
Masia d’en Cabanyes 

Vilanova i la 
Geltrú 


