Poesia als parcs
Lletres i paisatges

A sol eixit, en dia riallós,
Tresc pels serrats fugint de vora mar,
I en pures fonts o al toll que duu l’atzar
Em faig tot clar, jo que nasquí febrós.

J. V. Foix

POESIA ALS PARCS
LLETRES I PAISATGES
Del 22 d’abril al 5 de novembre de 2017

Deu recitals poètics es llegiran a diferents indrets
d’espais naturals protegits de la Xarxa de Parcs Naturals,
en altres parcs de Catalunya i de l’Alguer.

El cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges és una iniciativa que s’emmarca dins el
programa cultural Viu el parc de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.
Enguany se celebren dotze anys de lectures poètiques i interpretacions musicals als parcs.
Es faran sis recitals en espais protegits, que formen part del programa cultural Viu el parc;
dos pertanyen a altres cicles poètics organitzats en diferents espais naturals de Catalunya,
i els dos restants es faran en dos parcs naturals de Sardenya. L’entrada és gratuïta.
Els recitals s’iniciaran a l’ermita de Sant Pere de Reixac, al Parc de la Serralada de Marina,
amb la poeta Laia Claver. Continuaran al Parc de la Serralada Litoral, amb una activitat
literària i teatral adreçada al públic familiar, a fi d’apropar la poesia als més petits.
Al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i al Parc del Garraf, podrem gaudir de
la poesia acompanyada de la música, amb cantautors de primera línia. En el primer cas,
Roger Mas recitarà i cantarà les poesies publicades en el seu darrer llibre, El dolor de
la bellesa, i d’altres del seu repertori. Al Parc del Garraf, Laura Borràs, directora de la
Institució de les Lletres Catalanes, acompanyada de la cantautora Montse Castellà, farà
un recorregut poeticomusical de textos i lectures de diversos autors de poesia catalana
contemporània.
La poesia també arribarà fins al Parc Natural de la Serra del Montsant, el Parc Natural de
l’Alt Pirineu, el Parc de Porto Conte, a l’Alguer, i al Parc Nacional de l’Asinara de Sardenya.
A la cartoixa d’Escaladei s’establirà un diàleg entre poesia i moviment. Maria Cabrera
(Premi Carles Riba 2016) farà un recorregut poètic, acompanyada d’una coreògrafa,
per diferents punts de la cartoixa. Al Parc Natural de l’Alt Pirineu, la lectura de poemes
anirà a càrrec de tres autors que darrerament han publicat el seus treballs a l’editorial
Terrícola, David Caño, Míriam Cano i Carles Rebassa (Premi de literatura catalana
Ciutat de Barcelona 2017). Els acompanyarà el percussionista Arnau Obiols, que farà
sonar diferents instruments percutius de la seva col·lecció particular. Als recitals que
tindran lloc a Sardenya, es presentarà L’amor fora de mapa, obra de Roc Casagran, amb
l’acompanyament musical de Mireia Vives i Borja Penalba.
Al Parc del Montnegre i el Corredor, es farà un recital a tres veus a càrrec de Guim Valls
(Premi Martí i Dot 2017), Misael Alerm i Joan Gener.
Al penúltim recital, al Parc Natural del Montseny Rserva de la Biosfera, es presentaran els
treballs de l’estada poeticocreativa entorn el paisatge que crearan deu dels poetes que han
participat en aquest cicle els dos darrers anys.
I, per tancar, en ocasió de la commemoració del 30è aniversari de la mort del poeta J.V. Foix,
es farà l’acte de clausura de l’Any Foix, amb el recital Ballem Foix, a càrrec d’Aleix Cort
i Vicenç Altaió, al Parc del Foix.

Llocs, veus, records...
Deia Miquel Martí Pol que un poema, de fet, no està ben acabat fins que algú no l’ha
llegit i li ha donat una dimensió que l’escriptor sol no és capaç de donar-li.
Hi podríem afegir que un poema no se separa mai ni del lloc ni del moment en què és
llegit. I que aquest entorn, aquest moment, atorga als poemes una nova dimensió més
definitiva.
Certament, la màgia del lloc és insubstituïble. I a «Poesia als parcs. Lletres i paisatges»
ho sabem bé: descobrim veus noves mentre adquirim noves percepcions dels espais que
ens envolten en aquell moment precís.
Sortim dels racons més íntims, d’allà on tenim costum d’anar a llegir, i ens apropem a
les esglesioles, als camins de les valls, a la font ombrívola i a la ruïna del castell. I els
bons homes i les bones dones venen i ens diuen els seus versos corpresos, també, per la
immensitat del color verd i del color blau, de la pedra i de la història.
Llavors, quan el poeta torni a llegir-lo, no podrà evitar retrobar-se per un instant sota
aquella alzina on el va dir als àvids assistents del festival, notant la remor del vent a
la pell. I nosaltres, sempre que tornem a l’ermita sentirem aquella veu en la llunyania,
i la presència d’aquells versos dits amb tanta modèstia i fortalesa. I poesia i paisatge
tornaran a ser un, en la nostra memòria, un de sol, de nou, per un moment.
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Quan llegim i escoltem els poemes els fem una mica nostres, prenen el seu sentit més
definitiu, ens transformen i ens descobreixen una nova dimensió dels indrets que ja mai
més podrem oblidar. I a «Poesia als parcs. Lletres i paisatges» ho sabem bé.

Programa
DISSABTE

22

Parc de la Serralada de Marina

ABRIL

Hora i lloc: 18 h. Ermita de Sant Pere de Reixac.
Camí de l’ermita de Sant Pere de Reixac, s/n.
Montcada i Reixac

En el marc del programa Viu el parc.
POÈSIC.MOV, recital a càrrec de Laia Claver, amb acompanyament musical de Cesc Pla.
DIUMENGE

7

Parc de la Serralada Litoral

Hora i lloc: 12 h. Masia Can Magarola.
Av. Sant Mateu, 2. Alella

MAIG

En el marc del programa Viu el parc i del Cicle de Poesia d’Alella.
Picaplat, espectacle poètic infantil a càrrec de Tantàgora.
DIUMENGE

28
MAIG

Parc Natural de Sant Llorenç
del Munt i l’Obac

Hora i lloc: 12 h. El Marquet de les Roques (vall
d’Horta). Sant Llorenç Savall

En el marc del programa Viu el parc i el Dia Europeu dels Parcs.
Roger Mas, cantautor, recital de poemes recollits en el seu darrer llibre El dolor de la bellesa.
DISSABTE

10

Parc Natural de l’Alt Pirineu

Hora i lloc: 19 h. Centre d’Art i Natura.
La Bastida, s/n. Farrera

JUNY

Trobada poètica amb David Caño, Míriam Cano i Carles Rebassa (Editorial Terrícola).
Acompanyament musical de veu i percussió a càrrec d’Arnau Obiols.
DIUMENGE

11

Parc Natural de l’Alt Pirineu

Hora i lloc: 19 h. Centre d’Art i Natura.
La Bastida, s/n. Farrera

JUNY

Passejada poètica cap a l’ermita de Santa Eulàlia d’Alendo.
DIVENDRES

1

Parc Nacional de l’Asinara

Lloc: l’Alguer, Sardenya. Itàlia

SETEMBRE

L’amor fora de mapa, de Roc Casagran. Amb Roc Casagran i l’acompanyament musical de
Mireia Vives i Borja Penalba.

Programa
DISSABTE

2

Parc de Porto Conte

Lloc: l’Alguer. Sardenya, Itàlia

SETEMBRE

Cançó de fer camí, amb Mireia Vives i Borja Penalba.
DIUMENGE

17

Parc del Montnegre i el Corredor

Hora i lloc: 12 h. Font del Pradelló. Ca l’Agustí,
Olzinelles, Sant Celoni

SETEMBRE

En el marc del programa Viu el parc.
Recital poètic a càrrec dels poetes Guim Valls, Misael Alerm i Joan Gener.
Si plou, l’acte es farà a la sala d’actes de la Rectoria Vella de Sant Celoni (passeig de la Rectoria Vella, s/n).
DIUMENGE

24
SETEMBRE

Parc Natural de la Serra
del Montsant

Hora i lloc: 12 h. Cartoixa d’Escaladei. Camí de la
Cartoixa, s/n. La Morera de Montsant

Recorregut poeticocoreogràfic a càrrec de Maria Cabrera i d’una coreògrafa.
Hi haurà un vermut per a tots els assistents a l’acte, a càrrec del Centre Quim Soler, la literatura i el vi.
DIUMENGE

8

Parc del Garraf

Hora i lloc: 12 h. Centre Cívic El Roure.
Avinguda de Sitges, 14. Begues

OCTUBRE

En el marc del programa cultural Viu el parc.
Poesia i música: joc de veus, recital de diversos autors de poesia catalana contemporània,
a càrrec de Laura Borràs i Montse Castellà, música.

21-22
OCTUBRE

Parc Natural del Montseny.
Reserva de la Biosfera

Lloc: Turisme rural La Morera. El Brull
(BV-5301, km 30,5)

Cap de setmana de creació poètica entorn del paisatge. Hi participaran alguns dels poetes que
han format part del programa durant els dos darrers anys.
El diumenge 22, a les 13 h, es llegiran els poemes creats. Acte obert al públic.
DIUMENGE

5

Parc del Foix

Hora i lloc: 12 h. Plaça del Castell. Castellet i la
Gornal

NOVEMBRE

En el marc del programa cultural Viu el parc.
Foix al Foix. Ballem Foix, a càrrec d’Aleix Cort i Vicenç Altaió. Acte de clausura de la commemoració
de l’Any Foix.
Si plou, l’acte es farà a l’Oficina del Parc del Foix (carrer del Castell, 31. Castellet i la Gornal).

Altres recitals poètics i musicals
12-28 Parc del Castell
MAIG

de Montesquiu

Els actes són gratuïts si no s’indica el contrari
Organització: Consorci de la Vall del Ges, Orís
i Bisaura, i Diputació de Barcelona

Cicle de Música i Poesia, a la Cabanya del Castell
Divendres 12

Divendres 19

Diumenge 21

Divendres 26

Diumenge 28

«Mil futurs». Música, poesia i dibuix. Amb Noemí Morall, Quim Salinas (guitarra)
i Joan Roura (direcció). A les 20.30 h. Preu: 10 euros
«Tothom ho sap». Poesia, música i Cohen. Amb Marta Marco, Marc Serra,
Montse Vellvehí i Ernest Villegas. A les 20.30 h. Preu: 10 euros
«Schubert de prop». Música, poesia i perfum. Amb Antoni Fajardo (baix),
Enric Arquimbau (rapsode), Ulrike Haller (soprano) i Josep Buforn (piano). A les 12 h
«Cançons de fer camí». Poesia musicada. Amb Mireia Vives (veu) i Borja
Penalba (guitarres, veu i percussions). A les 20.30 h. Preu: 10 euros
«Gots de tuba al castell de Besora». Música i patrimoni. Amb Marc Serrats
(guitarra elèctrica), Ignasi Garolera (tuba), Xevi Capdevila (bombardino) i Sergi
Beringues (trompeta). Sortida de l’Ajuntament de Santa Maria de Besora, a les 11 h

18-18 Espai Natural de les
MAIG-JUNY

Guilleries-Savasona

Programa complet i preus: www.verdaguer.cat
i tel. 938 122 157
Organització: Ajuntament de Folgueroles, Amics de
Verdaguer, Fundació Jacint Verdaguer i MUHBA/ICUB

Festa Verdaguer 2017 en ocasió del 50è aniversari de la Casa Museu Verdaguer
18 de maig

19 de maig

20 de maig

21 de maig

27 de maig

28 de maig

3 de juny

18 de juny

Dia Internacional dels Museus. Jornada de portes obertes a la Casa Museu
Verdaguer de Folgueroles
Inauguració de l’exposició Verdaguer Segrestat. L’apropiació del mite durant
el franquisme. Ajuntament de Folgueroles, a les 19 h. Oberta al públic fins al 30
d’agost
Festa popular. Arbre de Maig, a la plaça Roviretes. Folgueroles, a les 17 h
Espectacle. Lo matí de ma infantesa, al Centre Cultural. Folgueroles, a les 21.30 h
Mercat del Llibre Vell de Poesia. Concurs de Rams. Missa solemne.
Ofrena floral i Ballets. Parlament d’homenatge a Verdaguer. Plaça
Verdaguer. Folgueroles, de 10 a 14 h
Festival Literari Flors del Desvari, a les Escales del Foquers i al pla de la Damunt,
durant el matí i la tarda
Caminada «A les envistes del Ter»: Verdaguer i Martí Pol. Folgueroles, a les
8.30 h
Recital Nova Saba per al Pi de les 3 branques, als prats de la Damunt.
Folgueroles, a les 13 h
Ruta literària La Formiga. Itinerari vital de Verdaguer. Visites comentades a
les dues cases museu dedicades a la memòria del poeta, a les 10 h
Acte Poètic, a la font del Desmai. Folgueroles, a les 11 h

Altres recitals poètics i musicals
DIVENDRES

16
JUNY

Parc Natural de la
Serra de Collserola

Informació i inscripcions: Centre d’Informació
del Parc. Tel. 932 803 552
Organització: Consorci del Parc Natural de la Serra
de Collserola

Can Coll. Centre d’Educació Ambiental (ctra. de Cerdanyola a Horta, km 2. Cerdanyola del Vallès)
A les 21.30 h, lectura literària amb acompanyament musical.
A les 22 h, sessió d’observació d’estels, constel·lacions i altres cossos celestes.
Poesia i música, com a ofrena al planeta Júpiter, a Can Coll, una masia amb més 500 anys
d’història. Una proposta que combina la lectura de fragments literaris amb l’acompanyament
musical del violoncel. Acabarem la vetllada mirant els estels.
Places limitades. Cal inscripció prèvia (a partir de 12 anys). Preu: 5,15 euros.

@ Oriol Clavera

Si a causa del mal temps s’ha de suspendre l’observació astronòmica, se suspendrà tota l’activitat

Projecte inicial
Vallgrassa. Centre Experimental de les Arts. Parc del Garraf
Amb la col·laboració de
Ajuntaments d’Alella, Begues, Castellet i la Gornal, Montcada i Reixac i Sant Celoni; Família Espar
Ticó, Ca l’Agustí, Olzinelles; Cartoixa d’Escaladei; Cicle Espais de Poesia d’Alella; Fundació J. V. Foix;
Parc Natural de l’Alt Pirineu; Parc Nacional de l’Asinara, Sardenya; Parc de Porto Conte, Sardenya, i
el personal dels parcs de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona

Els recitals de Poesia als parcs. Lletres i paisatges són enregistrats
i es poden veure a youtube.com/poesiaalsparcs
Consulteu més informació a parcs.diba.cat/video i a www.lletrescatalanes.cat
Seguiu-nos a facebook.com

parcs.diba.cat/poesia-als-parcs

Amb el suport de:

Organització:

Parc a taula
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Coordinació del cicle
Tramoia Produccions Culturals
info@tramoiacultura.cat
Tel. +34 609 675 270

