Poesia als parcs

Els ocells de la llum se’n van a joc
i ens deixen a les branques un subtil
tremolor de petites veritats.
Gabriel Ferrater,
«Diumenge»

POESIA ALS PARCS
Del 21 de maig al 22 d’octubre de 2022

Quinze recitals poètics, amb vint-i-quatre poetes i onze músics
en diversos espais naturals protegits de la Xarxa de Parcs Naturals i en altres
parcs de Catalunya i Sardenya

POESIA ALS PARCS

Aquest any, el cicle s’adhereix a la celebració
de la commemoració de l’Any Gabriel
Ferrater amb la programació d’un recital
ferraterià amb Jaume Coll Mariné i Xènia
Dyakonova al Parc Natural de la Serra de
Montsant, en col·laboració amb el Centre
Quim Soler, la literatura i el vi. Uns versos
d’aquest poeta encapçalen el programa
d’aquesta edició.
També s’estrena una col·laboració entre el
cicle i el segell de música independent The
Indian Runners, de manera que molts dels
músics que dialogaran amb els poetes als

recitals són integrants dels grups d’aquest segell,
com Vladivostok (Maria Callís Cabrera i Irene
Fontdevila), que actuaran al Parc Natural de l’Alt
Pirineu.
Un any més, juntament amb poetes consagrats
com Miquel Desclot o David Castillo, Poesia als
parcs aposta per donar veu a joves poetes com
Xavier Mas Craviotto i Max Codinach, tots dos
guanyadors del Premi Art Jove de poesia Salvador
Iborra, que oferiran un recital al Parc de la
Serralada Litoral amb l’acompanyament musical
del saxofonista Lluc Valverde.
Com a singularitat d’aquesta edició, el Parc
Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny
acollirà la proposta conjunta del naturalista Martí
Boada i el multiinstrumentalista Mau Boada, en
què pare i fill faran del seu vincle familiar un
tàndem artístic en un recital poeticomusical del
llibre Poesia Forestal, que busca explicar amb
llenguatge poètic les sensacions que el bosc
provoca i acull.
Així mateix, Eva Baltasar omplirà amb els seus
poemes el castell de Penyafort al Parc del Foix i
posarà punt i final al cicle d’enguany.
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El cicle Poesia als parcs és una iniciativa
impulsada per la Diputació de Barcelona
que s’emmarca dins el programa cultural Viu
el parc de la Xarxa de Parcs Naturals de la
Diputació de Barcelona. Enguany ja és el
dissetè any de poesia i música als espais
naturals protegits, amb actes que afavoreixen
la difusió de l’obra dels poetes vinculats a les
poblacions i als paisatges d’aquests entorns i
el descobriment de noves veus. L’assistència
a tots els actes és gratuïta amb inscripció
prèvia.
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No sabem què ha estat primer, si el gebre o la
rosada, la neu o les gelades, però el silenci ha
acabat imposant-se i el nostre bosc sembla un
altre. Pineda hivernal, ets una ombra del que
havies estat, un record rere la boira, una
fotografia estàtica. Alzinars sense bèsties,
boscatge emmudit sota un sol que no escalfa.
Natura morta, que només et canten els quatre
ocells que no tenen on migrar i han de quedar-se.
I els camins d’estiu, que a l’hivern són uns altres.
Sense les mil flors als marges, ni les abelles
festejant-les, ni la fressa del fullatge.
En la llarga nit de l’hivern, el bosc aguanta la
respiració. S’ha aturat el món o vindran temps
millors? La resposta és la primera florida, tímida,
que arriba com una exhalació. D’un dia per l’altre
criden els ametllers, armistici, bandera blanca,

que exciten la mimosa i el bosc s’escalfa. A tot
arreu, pinzellades blanques, grogues, roses.
Primavera matinera al pic de l’hivern, natura
deixondint-se, tret de sortida d’una cursa que ja
no s’aturarà. Cada setmana un calidoscopi nou
de colors i de perfums, d’insectes i xiscles.
L’alegria del que vindrà, el soroll del que ens
espera. Desperta el bosc, desperta el parc,
desperten els poetes.
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Programa
DISSABTE

21

Parc de la Serralada de Marina

MAIG

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

Recital poètic a càrrec de Francesc Josep Vélez i Roser Bastida.
Acompanyament musical de Pau Lanzetta, de La Ludwig Band.
DISSABTE

4
JUNY

Parc Natural de Sant Llorenç
del Munt i l’Obac

Hora i lloc: 19.30 h. La Pahissa del Marquet.
Adreça: Marquet de les Roques (vall d’Horta), Sant
Llorenç Savall.

Recital poètic a càrrec de Miquel Desclot i Joan Vinuesa.
Acompanyament musical de NUUMU Code.
Abans del recital, es podrà visitar l’exposició «Art entre lletres. Obres i llibres», de Pep Camps i Joan Vinuesa.

DIUMENGE

5

Parc de la Serralada Litoral

Hora i lloc: 12 h. Mons Observans. Assentament
romà de Can Tacó - Turó d’en Roina.
Adreça: Vial Nord, 8B, Montornès del Vallès.

JUNY

Recital poètic a càrrec de Xavier Mas Craviotto i Max Codinach.
Acompanyament musical de Lluc Valverde, de La Ludwig Band.
En cas de pluja, es farà a l’Espai Cultural Montbarri (c. de la Casa Nova, 18A), Montornès del Vallès.

DISSABTE

11

Parc Natural de l’Alt Pirineu

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

JUNY

Recital poètic amb Magalí Garrell i concert de Vladivostok (Maria Callís Cabrera i
Irene Fontdevila).
DIUMENGE

12

Parc Natural de l’Alt Pirineu

Hora i lloc: 12 h. Centre d’Art i Natura.
Adreça: 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.

DIVENDRES

17
JUNY

Parc Natural de la Serra de
Collserola

Hora i lloc: 18 h. Jardins del MUHBA Vil·la Joana.
Adreça: ctra. de l’Església, 104. Barcelona.

Recital poètic a càrrec d’Antonina Canyelles, Lola Miquel i Maria Sevilla.
Acompanyament musical de Marta Torrella, de les Tarta Relena.

Programa
DISSABTE

2
JULIOL

Parc Natural i Reserva de la
Biosfera del Montseny

Hora i lloc: 12 h. Porxada de l’església de Sant
Esteve.
Adreça: ctra. de les Costes, 145. La Costa del
Montseny.

Recital poeticomusical del llibre Poesia Forestal, a càrrec de Martí Boada i el
multiinstrumentalista Mau Boada.

DIJOUS

25
AGOST

Parc Nacional de l’Illa
de l’Asinara

Lloc: Museu del Porto.
Porto Torres. Sardenya, Itàlia.

Trobada poètica amb Anna Ballbona i Albert Benzekry.

DIVENDRES

26

Parc de Port del Comte

Lloc: Plaça del Quarter.
L’Alguer. Sardenya, Itàlia.

AGOST

Trobada poètica amb Anna Ballbona i Albert Benzekry.

DISSABTE

10
SETEMBRE

Parc del Montnegre
i el Corredor

Hora i lloc: 12 h. Font de Pradelló.
Adreça: Ctra. BV-5112. Olzinelles (Sant Celoni).

Recital poètic a càrrec de Gerard Vilardaga i Jaume Molina.
Amb acompanyament musical d’un artista del Konvent.
Recital organitzat amb la col·laboració i complicitat del Konvent.
En cas de pluja, el recital es farà a la sala d’actes de la Rectoria Vella de Sant Celoni.

DIUMENGE

25
SETEMBRE

Parc Natural de la
Serra de Montsant

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

«El que em fuig» (poemes de Gabriel Ferrater), amb Jaume Coll Mariné i Xènia
Dyakonova.
Amb acompanyament musical de Neus Borrell.
Amb la col·laboració del Centre Quim Soler, la literatura i el vi, que oferirà un vermut de cloenda.

Programa
DISSABTE

1

Parc del Castell de Montesquiu

Hora i lloc: 19 h. Cabanya del Castell de
Montesquiu.
Montesquiu.

OCTUBRE

«Himnes de Fata Morgana», amb David Castillo (poeta) i Xarim Aresté (músic).
En el marc del cicle «Notes a la Cabanya».

DISSABTE

8
OCTUBRE

Espai Natural de les GuilleriesSavassona

Hora i lloc: 12 h. Davant de l’església de Sant Esteve.
Adreça: carrer de l’Església, 2. Tavèrnoles.

Plouen poemes!, poemes per a infants.
Amb les autores Vanesa Amat, M. Carme Bernal i Isabel Muntañá.
DIUMENGE

9

Parc del Garraf

Hora i lloc: 12 h. Parc de la Costeta.
Begues.

OCTUBRE

Escriure el bosc, a càrrec de Sònia Moll i Mireia Casanyes.
Amb acompanyament musical de Xantal Rodríguez.
En cas de pluja es farà al vestíbul del Centre Cívic El Roure.

DISSABTE

22

Parc del Foix

OCTUBRE
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Recital poètic a càrrec d’Eva Baltasar.
Amb acompanyament musical de Bru Ferri.

Hora i lloc: 12 h. Castell de Penyafort.
Santa Margarida i els Monjos.

L’organització es reserva el dret de modificar les dates i les condicions preestablertes en aquesta
programació.
Trobareu més informació i el formulari d’inscripció als actes al web del programa:
parcs.diba.cat/poesia-als-parcs.
Els recitals de Poesia als parcs s’enregistraran i es podran veure a youtube.com/poesiaalsparcs.

Projecte inicial:
Vallgrassa. Centre Experimental de les Arts.
Parc del Garraf

Amb la col·laboració de:
Els ajuntaments dels municipis de Barcelona, Begues, Fogars de Montclús, Montornès del Vallès,
Santa Margarida i els Monjos, Sant Celoni i Tavèrnoles; la Cartoixa d’Escaladei; el Parc Natural
de la Serra de Collserola; el Parc Natural de la Serra de Montsant, i el personal dels parcs de la
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.

parcs.diba.cat/poesia-als-parcs

Amb el suport de:

Organitza:

Diputació de Barcelona. Fotografia de la portada: Susanna Ginesta.

Coordinació del cicle:
Tramoia Produccions Culturals
produccio@tramoiacultura.cat
Tel. 638 232 711

