Diumenge
5 de setembre

C o n c e r t:
Arpa: Interpretació de peces inspirades
en el disc «Les Yeux Fermés».
Durant el recital s’ interpretaran peces
relacionades amb els poemes.

a les 17:00h

RECITA
IN C E R T E S A
Hem anat a parar al lloc
on tot és música.
Les notes i el resso de la flauta
s’eleven cap a l’atmosfera,
i encara que es cremés l’arpa de tot el món,
seguiran quedant instruments amagats…
Provenen
d’una lenta i poderosa arrel
que no podem veure

Rumi
Entrada : 1O €
areamusica.fvh@gmail.com

Casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri

www.casaespiritualitat.barcelona

Nena Casa 37-47
FFCC Tres Torres Barcelona

ARPA

BERTA PUIGDEMASA
En constant recerca amb el seu
instrument, l’apassiona la riquesa cultural
i artística del món en què vivim i es deixa
endur per cada oportunitat d’obrir una
nova porta amb l’arpa.
Berta Puigdemasa té el desig de
compartir amb el món la màgia d’aquest
instrument ancestral i alhora desconegut
i polifacètic.
Concertista, pedagoga, directora del cicle
Entre Arpes i del Curs Internacional
d’Arpa Horta de Lleida, fa més de 20 anys
que camina la vida de la mà de l’arpa i
sempre a prop de la seva passió per la
dansa.
Formada en arpa en conservatoris de París i La Haya (Holanda) i en etnomusicologia a la
Universitat de la Sorbona de París, va descobrir un món més enllà de la música clàssica
durant les seves col·laboracions amb compositors i artistes europeus i durant el seu pas
per la Royal Improvisers Orchestra a Amsterdam.
Des de llavors teixeix projectes amb fils de música en diferents registres, entrellaçats
molt sovint amb altres disciplines artístiques com la dansa, el circ, les arts plàstiques o
la poesia sense oblidar els seus ingredients essencials: la passió i la tendresa.
Instagram i facebook: @bertapuigdemasa

GASPAR CABALLERO FEMENIES
(Artà, Mallorca, 1961).
Llicenciat en Ciències de la Informació,
per la Universitat Autònoma de
Barcelona, sempre s’ha dedicat a la
Comunicació Corporativa i de Mitjans
(RTVE-Balears…). Actualment, edita el
Bloc de la Zen Sanbo Mallorca i el canal
de Youtube El so del silenci. Practicant
de Zen des del 2005,també coordina un
Taller de Meditació a Projecte Home
Balears.

POEMES
Ressona dins la cambra

Albert Ràfols Casamada

Més ens val la incertesa

Miquel Martí i Pol

Horabaixa

Rumi

Si m’haguessis fet néixer

Màrius Torres

Sempre en la fosca

Màrius Torres

La relíquia

Joan Alcover

Parlem en secret

Rumi

A vegades passa

R.M. Rilke

La veritable història

Miquel Martí i Pol

S’ha encès un foc

Rumi

Respirar

R.M. Rilke

Això és la joia

Màrius Torres

