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CAMINEM AMB PERE QUART 
 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: 

Itinerari pensat per passejar per l’entorn del Marquet de les Roques i donar a conèixer la figura de 

Joan Oliver (Pere Quart) d’una forma divulgativa i amena. 

Tot caminant per l’espai privilegiat de la Vall d’Horta, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, 

els alumnes van coneixent l’entorn; alhora que, parada a parada, els actors van introduint la figura 

de Joan Oliver a través d’anècdotes i de la seva poesia. Es conclou la passejada amb un vermut 

literari al pati del Marquet. 

El Marquet de les Roques va ser el “castell” de la família Oliver, un casalot premodernista on el 

poeta ens diu que va passar “les temporades més felices de la meva vida”. 
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OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT: 

Els objectius de l’activitat són: 

 Gaudir d’una experiència literària amena i educativa, que permet posar la poesia a l’abast de tothom 

 Introduir la poesia i la figura de Joan Oliver – Pere Quart, el seu entorn social i la època en que va viure 

 Conèixer el Marquet de les Roques i el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac 

 

PROGRAMA ORIENTATIU: 

HORARI DESCRIPCIÓ 

9:00 

Trobada a l’aparcament de la Vall d’Horta.  

Presentació de l’activitat i dirigir-se caminant fins a la pallissa del Marquet de les 

Roques. Esmorzar a l’era. 

11:00 – 12:30 

Inici de l’activitat per grups (en funció del nombre d’assistents) 

Cada grup passa per 5 espais on es representa una escena de la vida i poesia de 

Joan Oliver 

12:30 Vermut literari al Marquet de les Roques 

13:00 Finalització de l’activitat i retorn 

 

 

GRUPS D’EDAT:    ESO, Batxillera i grups d’adults 

PREU DE L’ACTIVITAT:  A consultar 

QUI REALITZA L’ACTIVITAT:  La Muntada conjuntament amb un grup d’artistes: Pep Muñoz, 

Josep Sabrevals,  Sílvia Ricart, Marta Tricuera, Gerard Bidegain 

DISSENY: Adrià Garriga (la Muntada) amb el suport de  

 Anton Carbonell (Col·lectiu Pere Quart) 

EQUIPAMENT:  El Marquet de les Roques, propietat de Diputació de Barcelona. 

 


