
Divendres 6, 20 h
Delafé + La Bien Querida
(poesia / pop d’autor)

Dissabte 7, 20 h
Mark Duffy Plays Nick Drake +
Flamaradas (folk) 

Divendres 13, 19 h
Lu Rois + Frank Gálvez + Whisky Bar
(cançó d’autor + rock)  

Dissabte 14, 19 h
Concert: El pèsol feréstec + TRexmania
+ Sibaris Just for one day. Tribut a
David Bowie (folk + pop)

Divendres 20, 20 h
Goodfellows (pop) i
White Hounds (rock)

Dissabte 21, 20 h
The Tantum n’Quantum +
Despreciables Tributo a Desechables
(rock) 

VIII Cicle Músics als jardins del Palau
Jardins del Palau Falguera. Del 6 al 21 de juliol



Joves artistes
santfeliuenques
Palau Falguera

Sala d’exposicions (pl. baixa)
Una mostra de diverses pintures realitza-
des per joves artistes santfeliuenques, 
sortides del taller d’art de l’Ateneu 
Santfeliuenc.  

Comissari: Rafael Plaza

Artistes:
Eva Vázquez, Paula Mora, Mireia Remón, 
Esther Morales, Laura Gallegos, Anna 
Vidaurrazaga.

Sala d’exposicions (pl. baixa, 2n espai)
Kaligra�cs
Espai dedicat a l’art urbà, seleccionat per 
l’entitat Kaligra�cs, impulsora de projec-
tes com el 12+1 i un veritable motor en la 
difusió i creació de noves formes 
d’expressió plàstica.

Sala d’exposicions (1a planta)
Real o kafkià?
Encetem la 7a edició de TransArt un cop 
més amb ganes de construir nous 
discursos artístics gràcies al talent 
d’alguns artistes de Sant Feliu de 
Llobregat i rodalies.

“La vida és transformació”, aquesta és 
la premissa de la que partim, però 
aquesta transformació d’uns anys ençà 
s’ha accelerat. Al llarg de les nostres 
vides patim canvis substancials que cada 
vegada més hem d’assumir com a part de 
la nostra genètica. Hem de ser capaços 
de viure amb aquesta inestabilitat, 
adaptar-nos i �ns i tot ser-ne actius. La 
precarietat laboral, la situació política, el 
canvi del planeta on vivim són exemples 
d’aquesta transformació social. D’altra 
banda l’evolució del nostre cos, cada cop 

entrenat per viure més anys, els rols de 
gènere que ens ha tocat representar 
segons el nostre sexe i context, són 
peces, d’un terreny més personal que 
no es deslliguen de la mateixa idea de 
transformació. 

No és estrany, doncs, que tot això ens 
deixi atònits, que ens aturem per 
pensar com n’és d’estranya i l’absurda 
la realitat. Pot ser que tot això ens 
estigui fent ser qui no som?

Pot ser que com deia F. Kafka a “La 
metamorfosis” ens despertem un matí 
transformats en alguna cosa que no 
som?

Comissariat: Laia Serrano i Adrià 
Arribas 

Artistes i col·laboradors:
Gemma Gasull, Cristina Hernández, 
Nirvana Amaya, Blanca Altadill, Melania 
Cucca, Laia Serrano, Dèlia Alacuart, 
Adrià Arribas, Roger Noble, Marina 
Enrich, Cornuts Percussió, Guillermo 
Malinowski i Adrián Pino.

Activitats
TransArt 2018

Divendres 29 de juny, 21.30 h
Concert del Cor 685, presentació del cd 
Bonic i nostre
Lloc: Sala Ibèria. Entrada lliure

Diumenge 1 de juliol, 18.30 h
Espectacle “Sin-Contacto”, amb Liant la 
Troca, dirigit per Jordi Cortés i Gloria José
Lloc: Sala Ibèria. Entrada lliure

Dijous 12 de juliol, 20.30 h
Teatre “Balada de la dependencia 
sexual”, de Carles Zanón, amb Alberto 
Velasco i Sonia Barba
Lloc: Sala Ibèria. Entrada lliure
Aforament limitat a 40 espectadors, recollida 
d’entrades �ns a una hora abans de l’espec-
tacle a la Sala Ibèria, del dilluns 9 al dijous 21 
de juliol.K
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