Poesia als parcs
Lletres i paisatges

M’estimo tant la vida
que la faig meva moltes vegades.

Montserrat Abelló

POESIA ALS PARCS
LLETRES I PAISATGES
Del 18 de maig al 4 de novembre de 2018

Catorze recitals poètics, amb vint-i-un poetes i divuit músics, en el marc
de diversos espais naturals protegits de la Xarxa de Parcs Naturals,
i 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 tretze anys de lectures poètiques i interpretacions musicals als parcs.
Els actes tindran lloc a deu espais de la Xarxa de Parcs Naturals així com a d’altres espais
naturals protegits de dins i fora de Catalunya, amb qui la Diputació de Barcelona manté
vincles culturals per raó d’agermanaments estables o convenis específics amb entitats
culturals i conservacionistes, com ara l’Obra Cultural de l’Alguer, a Sardenya. L’assistència
és gratuïta a tots els actes.
El programa Poesia als parcs. Lletres i paisatges té com a finalitats:
a) dinamitzar, preservar i divulgar el patrimoni literari, i especialment el poètic, dels
territoris que conformen la Xarxa de Parcs Naturals.
b) ajudar a difondre la poesia com una fórmula d’expressió artística lligada a la natura, en
general, i als espais naturals protegits, en particular.
c) afavorir la difusió de l’obra i la veu dels i les poetes vinculats territorialment amb les
poblacions de dins o l’entorn dels espais naturals protegits; bé per naixement, bé perquè
han realitzat el seu corpus poètic plasmant indrets o paisatges d’aquests espais.
d) contribuir a la cooperació entre els diferents territoris de parla catalana, afavorint els
valors de comunicació, riquesa i sociabilitat que porta aparellada la poesia en la cultura
mediterrània.
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e) ajudar a difondre la poesia com una fórmula cultural més de relació i comunicació entre
els espais naturals, els municipis del seu entorn i el públic visitant.

Llocs, veus, records...
Sóc a l’era, prop de l’ermita, fent temps. Ara tot just arriben.
És aviat encara, i no ens han convocat fins d’aquí una estona. Però a mi m’agrada anar
d’hora, venir caminant pel corriol fins arribar al cim del turó i seure a les lloses que el sol
m’escalfi. Veure arribar la gent.
Som asseguts al pedrís, just al costat de l’entrada. Enguany també han tret uns bancs que,
insegurs i mal apuntalats al terra pedregós, ens permetran escoltar-la prou còmodament, a
l’ombra de les alzines.
També unes cadires. De mica en mica es van omplint... s’ompliran totes? En faltaran, com
ara fa dos anys que va venir tothom?
Venen un cop a l’any i l’ermita, solitària, retroba en aquestes dates tota la seva esplendor:
gent, paraules, algunes notes discretes que acompanyen els silencis. El verd, que és el color
de l’alzinar. El blau, cel net i transparent, aquí dalt.
Tot és a punt. Tot just ja comença. Aquest any és la Gemma.
Ens parlarà de la vida i de la mort de la família Farràs Montardit, de la desgràcia, ens
parlarà de Casa Calores. De cop ens trasllada a un altre paisatge, a la Terra Campa. Un
indret llunyà, territori endins, que només encertem quan sentim el seu deix, de com diu els
versos. Terra de blat i d’oliveres, de secà, de sol, de vent i de fred. Terra de pa i oli.
Tal com ella diu «...llavorem cap per avall. Donem la volta al test. Les arrels damunt l’arbre.
La història damunt el vers».
Les seves paraules ens porten d’un paisatge a un altre paisatge. Ens porten d’un indret cert
i conegut, ben proper, a un altre paisatge de camps, marjades, arbres, corrals i cases que,
no per desconegut, deixem de sentir-lo també propi i evident. Un paisatge literari fet de
paraules que ens endinsa cap a les nostres pròpies arrels.
La Gemma acaba i la desgràcia de la família ens venç. Un silenci absolut. La felicitem pels
seus versos no pas amb aplaudiments, la felicitem amb la mirada, ulls de fit a fit que ho
diuen tot. Hem quedat corpresos per la duresa d’aquest altre paisatge i per la intensitat de
les seves paraules.
Ens anem aixecant, de mica en mica. Algunes salutacions encara. Anem marxant, com
formigues, no sense abans mirar per darrera vegada enguany el campanar i fitar les
rodalies. I caminem de tornada.... Potser ens girarem en un instant i encara sentirem el
ressò d’una història que ja mai podrem oblidar.
Poesia als parcs és ben bé això.
(Record de quan vam escoltar la Gemma Casamajó recitant «Terra Campa», a l’ermita de Sant Feliuet de Savassona,
a l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, Poesia als parcs, 2016)
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Programa
DIVENDRES

18

Parc del Castell de Montesquiu

Hora i lloc: 20.30 h. Cabanya del Castell de
Montesquiu. Montesquiu

MAIG

En el marc del cicle Notes a la Cabanya
La mirada violeta, recital a càrrec de Meritxell Gené i Aina Torres.
DISSABTE

19

Parc de la Serralada Litoral

Hora i lloc: 20 h. Santuari de Santa Quitèria.
Vilanova del Vallès

MAIG

Recital poètic a càrrec de Núria Busquet Molist i Raquel Santanera. Acompanyament musical a
càrrec de Natsuko Sugao (trompeta). En el marc de l’aplec de Santa Quitèria.
DISSABTE

16

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 Laia Carbonell i Sònia Moll. Acompanyament musical a càrrec de Roser
Gabriel (acordió).
DIUMENGE

17

Parc Natural de l’Alt Pirineu

Hora i lloc: 12 h. Centre d’Art i Natura.
La Bastida, s/n. Farrera

JUNY

Passejada poètica cap a l’ermita de Santa Eulàlia d’Alendo. Sortida des del Centre d’Art i
Natura.
DISSABTE

30

Parc de la Serralada de Marina

JUNY

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

Recital poètic amb Mireia Calafell i Laia Noguera. Acompanyament musical a càrrec de Pol
Padrós (trompeta) i Joan Antoni Pich (violoncel).
DISSABTE

7
JULIOL

Parc Natural de Sant Llorenç
del Munt i l’Obac

Hora i lloc: 19 h. El Marquet de les Roques.
Vall d’Horta, Sant Llorenç Savall

Homenatge poètic a Francesc Garriga, a càrrec de Marc Romera i Andreu Subirats Aleixandri.
Acompanyament musical a càrrec de Lluna Aragón (violí) i Sandrine Robilliard (cello).

Programa
DIUMENGE

5
AGOST

Parc Natural del Montseny.
Reserva de la Biosfera

Hora i lloc: 12 h. Font Bona de Sant Marçal.
Ctra. GIV-5201 de Viladrau a Santa Fe de Montseny,
km 0

Pianto, performance poètica a càrrec de Sílvia Bel Fransi. Acompanyament musical de Sílvia
Comes.
Si plou, el recital es farà a l’ermita de Sant Marçal.

DIJOUS

30
AGOST

Parco Nazionale dell’Isola
dell’Asinara

Hora i lloc: 19.30 h. Porto Torres. L’Alguer.
Sardenya, Itàlia

Recital poètic a càrrec d’Odile Arqué Gibernau i Iban L. Llop.
DIVENDRES

31

Parco di Porto Conte

Hora i lloc: 20 h. Plaça della Juharia. L’Alguer.
Sardenya, Itàlia

AGOST

Recital poètic a càrrec d’Odile Arqué Gibernau i Iban L. Llop.
DIUMENGE

16
SETEMBRE

Parc Natural de la Serra
de Montsant

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

Del call a Gaza, de Coloma Lleal amb l’acompanyament musical de Jordi Arcos (flautes de bec),
Maria Crisol (fagot), Meritxell Gumà (piano) i Núria Losada (veu).
Hi haurà un vermut per a tots els assistents a l’acte, a càrrec de l’associació Centre Quim Soler, la literatura i el vi.
DIJOUS

20
SETEMBRE

Parc Natural de la Serra
de Collserola

Hora i lloc: 18.30 h. Centre d’Informació del Parc
de la Serra de Collserola. Ctra. de l’Església, 92.
Barcelona

Homenatge poètic a Salvador Iborra a càrrec de Sebastià Benassar i Jordi Valls i Pozo.
Acompanyament musical a càrrec de Sergi Carós (guitarra).
Si plou, el recital es farà a la sala d’actes del Centre d’Informació del Parc.

DIUMENGE

23

Parc del Montnegre i el Corredor

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

SETEMBRE

Recital poètic a càrrec d’Eduard Carmona i Carles Morell. Acompanyament musical a càrrec
de Santi Careta (guitarra).
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.

Programa
DIVENDRES

5
OCTUBRE

Espai Natural de les
Guilleries-Savassona

Hora i lloc: 19 h. Casa Museu Verdaguer.
Carrer Major 7. Folgueroles

Mot i Mirada. Fotopoemes rapitencs, a càrrec dels poetes Eduardo Margaretto i Miquel
Reverté. Acompanyament musical de Tomaso Castellá i audiovisuals d’Eva Mascarell.
En col·laboració amb la Fundació Jacint Verdaguer.
DIUMENGE

28

Parc del Garraf

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

OCTUBRE

Espero Meravelles, poemes de Montserrat Abelló, cantats per Mirna Vilasís i musicats per
Xavi Múrcia.
Al Centre Cívic El Roure hi haurà instal·lada l’exposició «Montserrat Abelló. ”Visc i torno a reviure”»
Emmarcat en els actes de commemoració del centenari del naixement de Montserrat Abelló i Soler, aquest acte
el presentarà la comissària de l’Any Abelló i actual consellera de Cultura, Laura Borràs.
DIUMENGE

4

Parc del Foix

Hora i lloc: 12 h. Plaça del Castell. C/ del Castell,
31. Castellet i la Gornal

NOVEMBRE

El poema de la vaca, recital familiar a càrrec de Josep Pedrals. Acompanyament musical amb
integrants de l’Orquestra Fireluche.
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En el marc del programa cultural Viu el parc.
Si plou, l’acte es farà a l’Oficina del Parc.

Projecte inicial
Vallgrassa. Centre Experimental de les Arts. Parc del Garraf
Amb la col·laboració de
Ajuntaments dels municipis de Begues, Montseny i Vilanova del Vallès; Cartoixa d’Escaladei; Fundació Jacint Verdaguer; Centre Quim Soler, la literatura i el vi; Centre d’Art i Natura de Farrera; Parc
Natural de l’Alt Pirineu; Parc Natural de la Serra de Collserola; Parc Natural de la Serra de Montsant;
Parco Nazionale dell’Isola dell’Asinara, Sardenya; Parco di 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-ne més informació a https://www.youtube.com/user/poesiaalsparcs
i a www.lletrescatalanes.cat
Seguiu-nos a facebook.com

parcs.diba.cat/poesia-als-parcs

Organització:

Amb el suport de:
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Coordinació del cicle
La Troca Promocions Artístiques
info@latroca.cat
Tel. +34 693 923 858

