
Manresa, del 19 de maig al 4 de juny



En l’art, l’estètica i el missatge s’entrellacen per a projectar-se més enllà d’una descripció concreta, 
obrint un espai inspirador que cada persona rep d’una manera personal i diferent. Quan aquest art 
és fet amb els colors del nostre vi, i per artistes de la nostra terra, també estem obrint espais en els 
quals s’enriqueix i es defineix la nostra identitat com a territori. 

Generar punts de trobada entre diferents sectors de la nostra ciutat i la nostra comarca dóna com 
a resultat una visió més completa d’on som i de què està passant al nostre entorn. Alhora,  ofereix 
la possibilitat de contacte entre diferents mirades de la mateixa realitat, de trobar punts de trobada 
i de col·laborar eixamplant horitzons. 

Com a Ajuntament de Manresa i com a representants de la DO Pla de Bages i de la Taula d’Arts 
Visuals, ens plau treballar conjuntament, un any més,  en aquest programa que ens recorda el gran 
valor de la creativitat com a aliada per assolir els nostres propòsits.

Esperem ens gaudiu de les diverses accions i activitats que proposem en aquest vi_SUALS.16. 

vi_SUALS.16

Valentí Junyent Torras, 
alcalde de Manresa

Joan Soler Playà, 
president CRDO Pla de Bages

Roser Oduber Muntanyola,
presidenta de la TAV-CC
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Programa d’activitats

20 h
Inauguració de l’exposició del Cercle Artístic de Manresa “Color D_Vi”
Fins al 6 de juny. 

Espai Rubiralta. Muralla de Sant Domènec, 14. Manresa
Horari: de dimarts a divendres de 12 a 0 h, 
i dissabte i diumenge de 18 a 0 h

Organitza: Cercle Artístic de Manresa
Col·labora: Espai Rubiralta i Consell Regulador de la DO Pla de Bages

De 21 a 1.30 h
Tast de Picapolls sota la llum de la lluna
Parc de la Seu

Per 8 € podràs tastar tots els Picapolls que vulguis amb copa
i porta copes inclosos, i per 13 € copa i porta copes + samarreta 
+ el tast de Picapolls que vulguis.

Es podran degustar tapes d’Els Fogons del Bages.
Música en directe a càrrec de Mon Petit Món

Organitza: Consell Regulador de la DO Pla de Bages i Ajuntament de Manresa
Col·labora: Els Fogons del Bages

 

 

 

Dj. 19 de maig Dv. 20 de maig



Programa d’activitats

Jornades de portes obertes als cellers

Dissabte 28: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h
Diumenge 29: de 10 a 14 h

Cal fer reserva prèvia al celler que es vulgui visitar.
Més informació a www.dopladebages.com

Organitza: Consell Regulador de la DO Pla de Bages

20 h
Inauguració de l’exposició de Foto Art Manresa “Color D_Vi”.
Participants: Josep Brunet, Ferran Cerdans, Joan Ant. Closes, Ricard Escudero, Felip Freixanet, Gabriel 
Montes, Yolanda Pradas, Jordi Preñanosa, Genís Sáez, Robert Santamaria, Ignasi Trapé i Pura Travé.

Sala d’exposicions de la Plana de l’Om. Exposició del 31 de maig al 5 de juny

A continuació conferència-demostració amb Joan Soler i Marta Arañó
Auditori de la Plana de l’Om. Plana de l’Om, 6. Manresa
Organitza: Foto Art Manresa, Consell Regulador de la DO Pla de Bages i Ajuntament de Manresa

17 h
Tast 2.0 a la FUB de Manresa. Av. Universitat, 4-6. Manresa
Inscripció a la FUB Tel. 93 877 41 79

Organitza: Consell Regulador de la DO Pla de Bages

Ds. i dg. 28 i 29 de maig Dc. 1 de juny

Dj. 2 de juny



Programa d’activitats

12 h 
Del blanc i negre al color. 
120 anys de projeccions de cinema a Manresa. Pl. Fius i Palà. Manresa.
Organitza: Cine Club Manresa i Ajuntament de Manresa

De 17 a 23 h
Mostra d’art i vi

Mostra de vins dels cellers de la DO Pla de Bages amb Les Cuineres del 
Bages. Pl. Sant Domènec, Manresa

Mostra d’art efímer urbà a càrrec de 15 artistes que presenten 
les seves creacions inspirades en el Color D_Vi.
Comissariat: Roser Oduber 
Coordinació artística: Cercle Artístic de Manresa, CACiS, Can Serrat, Foto Art Manresa i 
Cine Club Manresa

19 h
Inauguració de la Mostra d’art i vi a la Plaça St. Domènec
Recorregut per les instal·lacions i les obres fins a la Plana de l’Om

A continuació: passejada per l’exposició de Foto Art Manresa

Projecció de Curts de Cine Club Manresa 
Auditori de la Plana de l’Om. Plana de l’Om, 6. Manresa

Organitza: Taula d’Arts Visuals de la Catalunya Central, Consell Regulador de la 
DO Pla de Bages, Cine Club Manresa, Foto Art Manresa, Cercle Artístic de Manresa i 
Ajuntament de Manresa.

Exposició vi_SUALS.16. “Color D_Vi”. Les obres artístiques, fotogràfiques i 
audiovisuals quedaran exposades al Museu de la Tècnica de Manresa de 
dimarts a diumenge de 10 a 14 h. 
Per més informació, consulteu www.parcdelasequia.com o truqueu al 93 877 22 31

Ds. 4 de juny

Del 8 de juny al 10 de juliol

www.parcdelasequia.com


Artistes

Plànol de SituacióPlànol de Situació

*Les obres artístiques, fotogràfiques 
i audiovisuals quedaran exposades 
al Museu de la Tècnica de Manresa. 
Carretera de Santpedor 55. (fora de  
plànol)

Obres de tretze artistes situa-
des a la plaça Sant Domènec, al 
carrer del Born i a la Plana de 
l’Om. 

Exposició de Foto Art Manresa a 
la sala Plana de l’Om. 

Projecció de curtmetratges de 
Cine Club Manresa a l’auditori 
de la Plana de l’Om. 

Exposició del Cercle Artístic de 
Manresa a l’Espai Rubiralta. 



L’Art cromàtic_Marta Arañó

La conjunció de l’art en crear un vi amb tots els seus 
elements pictòrics i transportar-los a una tela, seguint la 
seva variació cromàtica, fan que tan sols amb la visió de 
l’obra ens endinsem en el procés de la seva creació, fent-
nos sentir l’entorn de la vinya on ha nascut, la seva olor, el 
seu gust en boca, la seva elegància en lliscar per la copa 
i tot, observant els infinits colors del vi.



Tots 
ens hem torrat. A mi el vi em recorda el sentit de ger-
manor, taula de fusta i caliu familiar, classe alta i baixa, 
comunió i borratxos de carrer, Grècia i bigoti de pare. Un 
celler és una càpsula d’històries de mil colors. Podríem 
relacionar els vins amb anècdotes i fets històrics. El vi 
blanc parlaria de l’esperit de la bodega i els seus avan-
tpassats, el vi rosat seria territori i el vi negre la nit i el seu 
oblit. Per exemple…

Escolta 
el recull d’anècdotes de la visita al celler “Mas d’Oller”:
www.historiesdunceller.bandcamp.com

Històries d’un celler_Estel Boada

www.historiesdunceller.bandcamp.com


Fragments de vi_Anna Cayuela

Vi

Vinya

Viticultor

Vinicultor

Vitivinicultor

Un vitivinicultor mima la terra, el cep i el raïm,…
després el celler, la tina, la bóta,… i el suro de l’ampolla.

Parlo de fragments com parts d’una obra encara en 
procés de realització. Imatges i text es barregen en un 

únic concepte: el vi.



Un mar de paraules_Ferran Cerdans

La cultura del vi ens és comuna amb molts altres pobles 
de la Mediterrània, una mar que ens comunica però que 
actualment ens fa de frontera, moltes vegades mortal. 
Quan plouen tragèdies per totes bandes, és difícil no nau-
fragar en el mar de paraules i bones intencions amb el 
que ens reguen cada dia. Tinta, vi, tanins de raïm i ai-
gua salada, un brou de cultiu del que han brollat obres 
literàries i artístiques, que ens farà de pont però no per 
creuar el mar sinó per submergir-nos-hi i recollir-ne una 
expressió cal·ligràfica.



Vitis vinífera_Alba Comas

Varen venir de l’altra riba de la Mediterrània I ens van 
portar en els seus vaixells, a través de les reTallades cos-
tes, els ceps que varen arrelar I fructificar en els nostreS 
aspres i secs sòls.
I d’aquests ceps en Va sortIr el raïm que eNs ha donat, 
al llarg dels segles, un fruIt que ha Fet gaudir als nostrEs 
avantpassats, a tots nosaltres i futuRes generAcions.



El tast del confrare_Joan Ferrer

El blanc, el rosat i el negre, els colors del vi que tots 
coneixem.
Cada un d’aquests colors està ple de matisos que vénen 
determinats pel tipus de raïm, pel clima i per la geologia 
del medi. Els confrares, gent que els uneix el gust pel vi, 
gaudeixen d’aquestes varietats i és El tast del confrare un 
esclat per als sentits, a través del gust, l’olor i el color.



Colors_Ariadna Franco

Agafant com a premissa el color del vi: el blanc i el negre. 
El blanc és un color elegant, desprèn sensibilitat i alhora 
té un gust intens que no té res a veure amb la fragilitat. El 
blanc sol ser un vi jove. El negre és un color d’una duresa 
i una estaticitat, però que amaga una fragilitat interior i 
una gran complexitat. El negre sol ser un vi de més edat 
que s’ha deixat fermentar més temps amb la pròpia pell 
del raïm. Com més temps, més intens serà el seu color i 
el seu gust.



De la vinya a la copa_Montse Forradelles

Hi ha vinyes.
De les vinyes les seves varietats: xarel·lo, picapoll, sumoll, 
merlot, ull de llebre, cabernet sauvignon...
I entre varietats i combinacions, el vi.

Un vi arriba a moltes mans.

Mans inquietes, enèrgiques, curioses...
Mans que amaguen secrets...
Mans no descobertes encara...
Mans fortes i endurides...
Mans enteses...
I algunes, també de maldestres.

De la vinya a la copa tracta de la producció dels diferents 
vins del celler i com aquests arriben a mans de finites 
persones, totes elles amb gran varietat de personalitats 
i gustos.



Cel D_Vi_Sofia Gómez

I mirà el cel rogenc i li recordà les estovalles del diumen-
ge, quan llençà la copa de vi sobre la taula. El seu padrí li 
donà un clatellot mentre somreia i li deia: ja vigilaràs més  
quan siguis gran, marrec! La seva mare en canvi, li féu un 
esguard dur, però sense pronunciar un sol mot. Ell tornà 
a mirar les taques de les estovalles i decidí que, amb el 
color del vi, eren molt més maques.



Amarar-se_Valentí Gubianas

Passar la porta i entrar en un lloc desconegut. Només sa-
bent allò que ens han explicat. O allò que hem sentit. O 
allò que recordem del que hem sentit.
I passejar suaument. Aturar-se de tant en tant. Avançar 
sense por, sense precipitació. Amarar-se d’allò que ens 
envolta amb tots els sentits. I gaudir. I si cal deixar rastre. 
Veurem si cal.



Gotim_Moreno&Soria

El color del vi, el primer que es percep, tot seguit de la 
fragància. En ell està representat el seu caràcter, per ell 
podem saber si és un vi jove o si té anyada. El color del vi 
ens dóna una empremta, una marca, una taca.
És per això que partint d’una varietat de vins negres, és a 
dir, d’una varietat de vins vermellosos, rogencs, granats, 
rosats, hem volgut representar amb gotes del mateix,                                    
un gotim ple de textures, força i transparències. Aquestes 
gotes, aquesta taca, unida (com ho fa una cooperativa), 
forma un raïm, l’element essencial per a l’elaboració final 
del vi.



Rogent Energia_Josep Morral

Una alenada vermella sembla sorgir del cep aspre. Com 
energia latent, com si ja fos brasa abans de ser vi rogent, 
del cep traspua la força i el caràcter que omplirà la nostra 
taula. Força del cel i la terra que transforma l’aigua del 
núvol en passió. Energia que brolla del cep ressec, apa-
rentment sense vida. La natura morta es torna viva. De 
les estovalles blanques, de la tela sense màcula, degota 
la llum del vi.



Memòries d’una taula_Carles Murillo

Episodis bíblics, banquets filosòfics, tràgics enverinaments, 
reis caiguts, nous reis, fumates blanques, luxurioses baca-
nals, núpcies, pactes polítics, negocis milionaris, secrets 
inconfessables, tradicions familiars, declaracions d’amor (i 
de guerra), o simplement trobades entre amics... La taula 
(i el vi) han estat testimonis privilegiats de l’esdevenir de la 
humanitat, tant en la seva més banal quotidianitat com en 
els esdeveniments històrics més memorables. Què passa-
ria si poguéssim recollir els rastres (i la memòria) de qual-
sevol d’aquests moments? O potser de tots ells junts?



Land of Speculation_Sergi Selvas

Land of Speculation se centra en la producció d’una 
abstracció a través del color i l’arquitectura, amb la qual 
s’expliquen els espais físics i mentals oberts, relacionals 
i mutables que permeten el desenvolupament d’un futur 
col·lectiu. L’especulació com espai de debat i discussió 
que allera una presa de consciència sobre la gestió del 
territori. Un exercici audiovisual que pretén elaborar un 
discurs sobre el poder de l’abstracció, on el color del vi 
lliga els elements formals i dóna caràcter territorial a  
aquesta proposta.



TerRaïm_Xavier Valls

Passejant pel Bages ens adonem que és TerRa conreada. 
Des de temps neolítics aquest art i tècnica d’humanitzar 
el terrós ha estat l’Agricultura. La Cultura com acció de 
conrear que és, ha creat el paisatge i també ens ha llaurat 
l’ànima. Ens ha modelat una personalitat pròpia, molt del 
mediterrani interior. 

Una part del nostre paisatge són les vinyes dibuixades 
amb marges de pedra seca, sostenint  els ceps ben alie-
nats, convergint a l’horitzó. Les barraques de pedra on 
guardar les eines i resguardar-nos els vinyataires de la 
vida quan la natura bramula. 

Arriba el fruit del conreu. Cada raïm concentra tota 
l’essència de la TerRaïm feta cultura que ens assaona la 
humanitat. Diu El poeta: “Poeta i fangador só / I en tot faig 
feina tan neta, / Que fango com un poeta / I escric com 
un fangador”. Ja deien els clàssics que In vino veritas.  



Cellers



El pla de Bages és una zona privilegiada, situada enmig 
de formacions muntanyoses mítiques com Montserrat i la 
Serra de Castelltallat, el Parc Natural de Sant Llorenç del 

Munt i l’Obac o el massís del Montcau. Amb importants centres turístico-culturals 
com el monestir de Sant Benet de Bages, les mines de sal de Cardona, la Seu i la 
cova de Sant Ignasi a Manresa o el recorregut de la Sèquia, la comarca presenta una 
atractiva oferta en constant expansió, tant a nivell lúdic i cultural com gastronòmic.

Els cellers de la DO Pla de Bages ofereixen visites guiades, tastos de vins i activitats 
per enriquir la cultura del vi.

Tots els cellers del Bages tenen vinyes pròpies. Així, els vins del Bages ofereixen dife-
rents i variades expressions de la nostra terra i la gent que hi treballa.

Les característiques del sòl i el clima donen com a fruit uns vins amb molta frescor, 
d’amable concentració i amb bona capacitat per envellir.LA FORÇA DE LA TERRA

La Força de la Terra



Bodega Abadal

08279 Sta. Ma. d’Horta d’Avinyó
T. 93 820 38 03
visita@abadal.net
info@abadal.net
www.abadal.net

Can Serra dels Exibis

08670 Navàs
info@exibis.com
www.exibis.com

www.abadal.net
www.exibis.com


Celler Cooperatiu de Salelles

Ctra. Igualada, s/n
08241 Manresa
T. 93 872 05 72
coopsalelles@coopsalelles.com
www.coopsalelles.com

Celler Cooperatiu d’Artés

c/ Rocafort, 44
08271 Artés
T. 93 830 53 25
artium@cavesartium.com
www.cavesartium.com

www.coopsalelles.com
www.cavesartium.com


Collbaix

Celler el Molí
Camí de Rajadell, Km. 3
08241 Manresa
T. 93 102 19 65
collbaix@cellerelmoli.com
www.cellerelmoli.com

Celler Solergibert

c/ Barquera, 40
08271 Artés
T. 93 830 50 84
josep@cellersolergibert.com
www.cellersolergibert.com

www.cellerelmoli.com
www.cellersolergibert.com


Celler Fargas Fargas

Cal Quico, 15
08253 Salelles
T. 93 835 85 47
celler@fargas-fargas.com 
www.fargas-fargas.com

Jaume Grau i Grau

Ctra. C37 Igualada Manresa, km. 75.5
08255 Maians (Castellfollit del Boix)
T. 93 835 62 02
info@vinsgrau.com
www.vinsgrau.com

www.fargas-fargas.com
www.vinsgrau.com


Caves Gibert

Doctor Farrer Solervicents, 10
08271 Artés
T. 93 830 50 08
cavagibert@cavagibert.com
www.cavagibert.com

Heretat Oller Del Mas

Ctra. Igualada (C-37z) Km. 91
08241 Manresa
T. 93 876 83 15
enoturisme@ollerdelmas.com
info@ollerdelmas.com
www.ollerdelmas.com

www.cavagibert.com
www.ollerdelmas.com


Mas de Sant Iscle

Casa Vilanova
08272 Sant Fruitós de Bages
T. 93 874 38 06
info@masdesantiscle.com
www.masdesantiscle.com

Més Que Paraules

Finca Jaumandreu
08259 Fonollosa
T. 93 428 39 84
celler@mesqueparaules.cat 
www.mesqueparaules.cat

www.masdesantiscle.com
www.mesqueparaules.cat


Mas Sanmartí de Serraïma

08650 Sallent
T. +34 629 52 90 59
info@cellersanmarti.cat
www.cellersanmarti.cat

Amb una visió de relació pública dins 
del món del vi i amb una expectativa 
d’aprenentage i sobretot lúdica, va 
néixer la Confraria de la mà d’una colla 
d’aficionats al món del vi.

I guiats per aquestes idees es van obrir 
les portes a totes aquelles persones amb 
ganes de gaudir del vi i el seu entorn, 
compaginant-lo amb la gastronomia.

La Confraria participa en diverses activi-
tats, i una d’elles és aquest “vi_SUALS” 
que en aquesta edició, en centrar-se 
en els colors del vi, dóna més raó a la 
col·laboració amb la festa.

La confraria dels vins 
del Bages

www.confrariabages.cat

www.cellersanmarti.cat
www.confrariabages.cat


1. Abadal
2. Solergibert
3. Caves Gibert
4. Celler Cooperatiu d’Artés
5. Celler Sanmartí
6. Mas de Sant Iscle
7. Can Serra dels Exibis
8. Més Que Paraules
9. Celler el Molí (Collbaix)
10. Celler Cooperatiu de         
       Salelles
11. Heretat Oller del Mas
12. Fargas-Fargas
13. Vins Grau

www.doplabages.com 

Cellers de la
DO Pla de Bages Calendari d’activitats

www.doplabages.com


Ho organitza:

Ho coorganitza:

Hi col·labora:

Amb el suport de:

www.dopladebages.com - www.manresaturisme.cat
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www.dopladebages.com
www.manresaturisme.cat

