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Artistes participants: Marta Agustí i Maria Mora, Teresa Alsina, Eduard Boleda,  

Lali Calzada, Aina Castelltort, Joan Codina, Alba Cuñé, Xavi Fonoll, Miquel Gascón, Eric 

Grau, Carlota Herebia, Manescal, Tomeu Montagut, Lucio Ortega, Marta Pruna, Ramon 

Sala, Ramon Sanfeliu, Josep M. Santesmasses, Roser Sàrries, EriK Schmitz, Alba Torres. 
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Benvolgudes i benvolguts, 

El Museu de Cervera acull una nova exposició CONFIN-ART. Paisatges del confinament, 

en la qual participen fins a 21 artistes del territori que ens mostren amb el seu treball 

crític, allò que ha significat la pandèmia i el confinament que hem viscut. 

21 propostes amb llenguatges ben diferents -des de pintura a accions performatives, 

escultura, literatura, vídeo instal·lacions i escultura- a partir de les quals els artistes 

comparteixen amb nosaltres la seva visió, el seu punt de vista sobre conceptes  

universals i propers a tothom. 

Comiat  solitud  veïnatges  llibertat  

essencial enuig  aprenentatges  ràbia 

família  incertesa percepció del temps por 

la casa, espai físic i simbòlic naturalesa  tecnologia 

Us convidem a “mirar” nous paisatges, entesos com una invitació a reflexionar sobre 

quin ha de ser el nostre horitzó vital, com volem viure i com volem relacionar-nos. El 

debat sobre la globalització, sobre el consum que prioritza les grans superfícies i la 

multiplicació d'intermediaris en detriment del comerç de proximitat, les virtuts del 

treball en xarxa, de la cooperació i la cocreació, la importància dels veïnatges i la 

reivindicació d’un mon rural que semblava oblidat (i acomplexat) davant el culte a les 

grans ciutats. No són conceptes nous però ara han guanyat un protagonisme absolut. 

També us convidem a “recrear” paisatges interiors que criden a la necessitat de mirar 

endins, a la reflexió entorn l’eternitat enyorada i perseguida, a la crítica sobre el 

predomini de l’home davant una naturalesa castigada, a la necessitat per cuidar-nos, 

per valorar les petites coses, el present i el nostre dia a dia. 
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Proposta educativa vinculada a l’exposició 

Des del Museu, us oferim la mediació gratuïta per aquesta exposició  

a mode de guiatge educatiu, prèvia concertació.  

Aquesta exposició, d’una banda, ens permet treballar-la des de les competències 

transversals: 

▪ Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 

▪ Competències artística i cultural. 

▪ Competència d'aprendre a aprendre. 

▪ Competència social i ciutadana. 

D’altra banda, a més a més de poder també treballar-la des de la plàstica, sobretot pot 

resultar una molt bona oportunitat per la tutoria, per treballar com l’alumnat ha viscut 

el confinament i viu la pandèmia. 

Nivell educatiu: el guiatge s’adaptarà al nivell educatiu del grup d’alumnes,  

des de Primària fins Secundària (ESO i Batxillerat). 

Lloc de realització: Museu de Cervera. 

Durada: 1 – 1,5 hora. 

Preu: el monitoratge de l’activitat és gratuït. 

Places: aforament limitat a grup classe.  

Per fer la reserva, podeu contactar amb nosaltres al correu electrònic: 

museu@museudecervera.cat o per telèfon: 973 533917. 

Salutacions,  

Carme Bergés Saura 

Directora 
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