MEMÒRIA 2013

Parc de la Serralada Litoral
DATA: 14 d'abril del 2013.
MUNICIPI: Alella.
HORA: 12 h..
ACTE: Recital de poesia.
LLOC: El Bosquet
(en el marc d'Espais de Poesia Alella 2011).
Autoria de l'acte:
Pau Riba i Ester Xargay.
Temps meteorològic: primaveral, amb sol.
Puntualitat de l'acte: el quart d’hora
acadèmic.
Puntualitat del públic: el quart d’hora
acadèmic.
Presentació de l'acte: Regidora de Cultura
d'Alella i Carles Hac Mor.
Cadires: unes quaranta.
Assistència: més de setanta persones.
Acceptació del públic: molt bona.
Difusió: la pròpia de Poesia als Parcs i
d'Espais de Poesia Alella 2011.
Observacions: el Bosquet d'Alella és un lloc
ideal per a un recital de poesia, amb un
encisador panorama de turons i vinyes vora
el mar.

Aquest va transcórrer tranquil·lament, amb humor i
seriositat i amb la participació permanent del públic.
En Pau Riba i l'Ester Xargay van anar combinant
els seus poemes, de registres ben diferents però
que es van complementar fins a conformar una
visió inèdita de la poesia i dels recitals de poesia.
En acabat el recital pròpiament dit, diversos poetes de
la comarca van recitar poemes seus, i una intervenció
més que emocionant va ser la de la Maia Riba, una
nena de dotze anys, néta d'en Pau Riba, i, per tant,
rebesnéta d'en Carles Riba, la qual va recitar de
memòria un poema del seu rebesavi, en Carles Riba.
Cal destacar-hi també, d'una banda, una peculiar
cançó de primavera que, sense cap mot, només amb
sons guturals, va interpretar la poetessa argentinonord-americano-catalana Catalina Girona, i de l'altra,
l'original lectura d'uns poemes en ucraïnès i en català
del poeta ucraïnès Andrii Antonovskii.

Parc Natural de l’Alt Pirineu
DATES: dissabte 15 i diumenge 16 de juny.
MUNICIPI: Farrera.
HORA: 19 h i 12 h.
ACTES: Recital de poesia
i Revista Caminada.
LLOC: Centre d'Art i Natura de Farrera.
Autoria dels actes: el poeta Josep M. SalaValldaura, de Lleida,i la poetessa Meritxell Nus,
del Pallars Sobirà.
Temps meteorològic: bo.
Puntualitat de l'acte: el quart d’hora
acadèmic.
Puntualitat del públic: el quart d’hora
acadèmic.
Presentació de l'acte: Lluís Llobet,
Director del Centre d'Art i Natura, i Carles
Hac Mor i Ester Xargay.
Cadires: pedrissos o per a unes quaranta
persones.
Assistència: entre quinze i vint persones.
Acceptació del públic: més que bona.
Difusió: la pròpia de Poesia als Parcs, la
de l'Institut d'Estudis Ilerdencs i la del
Centre d'Art i Natura.
Observacions: el primer recital, dissabte, va resultar ben reeixit, per la
qualitat dels poemes, pel seu recitat, pel deix pallarès de Meritxell Nus,
una poetessa jove que és d'Estac, un poble de la comarca que només
te dotze habitants, per la saviesa poètica de Josep M. Sala-Valldaura,
catedràtic de la Universitat de Lleida, i també per la forta remor de fons
de les aigües que per rierols, per torrents i pel riu baixaven dels cims i
que eren el preludi de les inundacions que hi ha hagut després en
aquelles valls a causa de la pluja i del desgel; i s'hi va afegir, al recital,
amb pemes seus, Yaiza Blanc, una noia barcelonina que feia un taller al
poble del costat.
Pel que fa al segon
recital, el de
diumenge, en
comptes de fer, com
l'any passat, la
caminada fins a
Alendo, es va fer un
recorregut pel
pintoresc barri del
Castell de Farrera,
amb parades, en
indrets emblemàtics
de la vall, per recitarhi poemes.
Cal agrair a l'Institut d'Estudis Ilerdencs de Lleida les facilitats per a la preparació del recital, i al
Centre d'Art i Natura de Farrera la seva hospitalitat.

Parc Natural del Delta de l’Ebre
DATA: dissabte, 29 de juny
MUNICIPI: Deltebre.
HORA: 19 h.
ACTE: Recital de poesia.
LLOC: Barcassa de la Cava, pas de Baló.
Autoria de l'acte: Juli Nicolau, Carles Andreu,
Blanca Deudat i Lo Torreta, aquest acompanyat de la Rondalla Teixidó.
Temps meteorològic: bo, amb una mica de vent.
Puntualitat de l'acte: el quart d’hora acadèmic.
Puntualitat del públic: el quart d’hora acadèmic.

Presentació de l'acte: Miquel Àngel Marín en nom de la
Bouesia de Deltebre, Regidor de Cultura de Deltebre,
Carles Hac Mor i Ester Xargay.
Cadires: cadires, pedrissos i bancs per a unes
setanta persones.
Assistència: més de cent persones.
Acceptació del públic: més que bona i
participativa.
Difusió: la pròpia de Poesia als Parcs i la de la
Bouesia de Deltebre.
Observacions: El recital es va efectuar a la
barcassa que, abans de fer-se el pont sobre
l'Ebre, portava persones i vehicles d'una banda a
l'altra del riu. L'escenari, amb tota l'esplendor del
capvespre al riu, resultava impressionant, i durant
tot el recital, hi hagué coreografies improvisades
de gent, sobretot dones, que espontàniament es posaven a ballar jotes, en silenci o bé amb la
música de la Rondalla Teixidó, d'Amposta. Tots tres poetes eren de les comarques de la Franja
properes al Delta, amb un deix en el
parlar semblant al de la gent de Delta.
Durant la posta de sol, l'Ebre es va
afegir a l'apoteosi lírica i dansaire tot
fent unes onades que feien balancejar
l'embarcació. En Carles Andreu va
cantar els seus poemes i en Juli
Nicolau i la Blanca Deudat van
escandir els seus versos enmig d'una
gran atenció del nombrós públic, i Lo
Torreta va improvisar rimes sobre el
que passava a la barcassa. I fins i tot
els mosquits, tan abundants al riu en
aquella hora, van ser respectuosos
amb un tan memorable esdeveniment
poètic com aquell.

Parc Natural del Montseny.
Reserva de la Biosfera
DATA: dissabte, 29 de juny.
MUNICIPI: Aiguafreda.
HORA: 19 h.
ACTE: Recital de poesia.
LLOC: Ermita de Sant Salvador
d'Avençó.
Autoria de l'acte:
Jordi Vintró i Guillem Ballaz
Temps meteorològic: bo i sense calor.
Puntualitat de l'acte: el quart d’hora
acadèmic.
Puntualitat del públic: el quart d’hora
acadèmic.
Presentació de l'acte: Miquel Parella,
Regidor de Cultura de l'Ajuntament
d'Aiguafreda, i Carles Hac Mor.
Cadires: per a unes seixanta persones.
Assistència: quaranta-set persones.
Acceptació del públic: molt bona i ben
participativa.

Observacions: Després de les paraules intel·ligentment institucionals
d'en Miquel Parella, en Carles Hac Mor va presentar el recital tot fent
una breu comparació de la biosfera, com a ecosistema global, amb la
poesia entesa com un no-sistema sense eco. Ara bé, els poemes d'en
Jordi Vintró –que hi va fer un repàs de tots els seus llibres publicats–
van contradir l'afirmació que la poesia no té eco. I tot seguit, el
pandero quadrat d'en Guillem Ballaz va fer de tornaveu de la poesia
litúrgica de les civilitzacions mesopotàmiques, de les quals prové el
pandero quadrat, que va lligat a la improvisació poètica, la qual va ser
practicada, amb molt d'enginy, per en Guillem Ballaz, qui també va
entonar algunes cançons. La poesia de Jordi Vintró va anar escalfant
tant l'ambient que un espectador, en Joan Aregall, va recitar, de
memòria i en grec clàssic, el començament de l'Odissea. I com a
epíleg d'aquell fragment d'Homer, un altre espectador, en Toni Gol, va
llegir alguns dels seus haikus del Pedrafosca, que van donar peu a
una glosa mallorquina entonada per l'Ester Xargay.

Parco di Porto Conte
(l’Alguer, Sardenya, Itàlia)
DATES: diumenge 1 de setembre.
MUNICIPIS: l'Alguer.
HORA: 18 h.
ACTES: Recital de poesia.
LLOC: Claustre de Sant Francesc.
Autoria de l'acte:
els poetes Víctor Obiols i Oriol Izquierdo i el
músic Ferran Besalduchi i els poetes algueresos
Antonello Colledanchise, Antoni Canu i Carles
Demartis.

Temps meteorològic: bo.
Puntualitat de l'acte: el quart d’hora acadèmic.
Puntualitat del públic: el quart d’hora acadèmic.
Presentació de l'acte: el senyor Carles Sechi en
nom de l'Obra Cultural de l'Alguer.
Cadires: unes cent persones.
Assistència: unes cent persones.
Acceptació del públic: més que bona.
Difusió: la pròpia de Poesia als Parcs, la de l'Obra
Cultural de l'Alguer.
Observacions: enguany la representació catalana va ser nombrosa i encapçalada pel President de
la Diputació de Barcelona; i és que es va signar un conveni d'argermanament entre el Parc Natural
del Garraf i el Parco di Porto Conte de l'Alguer. Dissabte, dia 31 d'agost, Víctor Bocanegra (nom de
cantautor de Víctor Obiols)
va interpretar algunes
cançons seves en un
concert de cançons
alguereses que es va fer
als Jardins de Casa
Serena. I l'endemà,
diumenge, els poetes
catalans Víctor Obiols i
Oriol Izquierdo, i així
mateix els poetes
algueresos Antonello
Colledanchise, Antoni
Canu i Carles Demartis,
van anar alternant el seus poemes, als quals s'afegien les intervencions musicals de Ferran
Besalduch. Per acabar l'acte, l'artista i poeta Jordi Aligué, director del Centre d'Art Vallgrassa, del
Parc Natural del Garraf, va llegir un poema seu. I dilluns al matí hi va haver un altre recital, a la
terrassa de l'hotel La Margherita, amb vistes a tot l'Alguer, en el qual van intervenir els poetes
esmentats més Maria Antònia Salaris, que va recitar poemes d'autors algueresos.

Parc del Montnegre i el Corredor
DATA: diumenge 22 de setembre.
MUNICIPI: Olzinelles, Sant Celoni.
HORA: 12 h.
ACTES: Recital de poesia.
LLOC: Font del Pradelló.
Autoria de l'acte:
la poetessa i cantautora Bikimel,
Carles Hac Mor, Jordi Aligué i Ester Xargay.

Temps meteorològic: molt bo.
Puntualitat de l'acte: el quart d’hora acadèmic.
Puntualitat del públic: el quart d’hora acadèmic.
Presentació de l'acte: Carles Hac Mor.
Cadires: unes setanta.
Assistència: més de noranta persones.
Acceptació del públic: molt i molt bona, i amb una gran
atenció i participació.
Difusió: la pròpia de Poesia als Parcs.
Observacions: el poeta Vicenç Altaió, de
bon matí ens va telefonar per dir-nos que
era a París i que havia hagut de cancelar
el vol per qüestions de feina (fa una gira
per Europa per promocionar la pel·lícula
d'Albert Serra de la qual és protagonista).
La seva absència fou remeiada amb les
intervencions de Carles Hac Mor, Ester
Xargay i Jordi Aligué, que van recitar
poemes seus i van dialogar amb el públic.
La part més important del recital van ser,
però, les intervencions de la poetessa i
cantautora Vikimel, qui, acompanyada
per la seva guitarra o a capella, va cantar
moltes de les cançons del seu darrer CD,
"Farrera Can-sons D.O.", i va recitar
també poemes seus. Cal destacar que hi havia força més espectadors que els altres anys i que el
recital va durar una hora i mitja sense que decaigués en absolut l'atenció del públic, el qual, un cop
es va donar per acabat el recital, no es
movia de les cadires, cosa que va fer que
continués el col·loqui entre tothom.

Espai Natural de les GuilleriesSavassona
DATA: diumenge 13 d'octubre.
MUNICIPI: Tavèrnoles.
HORA: 12 h.
ACTES: Recital de poesia.
LLOC: Ermita de Sant Feliuet de
Savassona.
Autoria de l'acte: Francesc Fanés i Elena
Sixto.
Temps meteorològic: molt bo.
Puntualitat de l'acte: el quart d’hora acadèmic.
Puntualitat del públic: el quart d’hora acadèmic.
Presentació de l'acte: Carles Hac Mor i Ester
Xargay.
Cadires: bancs i pedrissos.
Assistència: unes cinquanta persones.
Acceptació del públic: molt bona, i amb una
gran participació.
Difusió: la pròpia de Poesia als Parcs.

Observacions: El paratge tan rialler quan fa bon temps
de Sant Feliuet de Savassona va acollir amb més estima
que mai els poemes d'Elena Sixto i de Francesc Fanés,
que van recitar en sengles tongades cada un. La
inspirada seriositat,
no pas exempta
d'humor, de Fanés
contrastava, per a
bé, amb la senzillesa
volàtil de Sixto. Tots dos van ser aplaudits a bastament. Un
detall ben sorprenent de l'acte va ser la presència d'una gran
quantitat de gossos de moltes races, els quals van intervenir al
recital amb llurs lladrucs, equivalents a versos irracionals, amb
conats de brega i sobretot amb llur presència al costat dels dos
poetes. Aquest interès caní per la poesia no s'havia vist mai en cap recital de "Poesia als parcs".
Fins i tot un gos va fugir de casa seva, a Tavèrnoles, per assistir al recital, a vuit kilometres lluny
del poble. Els seus amos no se'n sabien avenir. Van ser avisats gràcies al número de telèfon que
el gos duia al collar. En acabat del recital, hi van dir poemes algunes persones del públic, i l'ermità
de Sant Feliuet, a punt
de ser mossegat per una
gossa, va recitar de
memòria un llarg i
emotiu poema de Jacint
Verdaguer, que coneixia
molt bé aquell paisatge. I
a més a més l'ermità va
explicar breument la
història de l'ermita.

Parc d’Olèrdola
DATA: diumenge 20 d'octubre.
MUNICIPI: Olèrdola.
HORA: a les 12 h.
ACTE: Recital de poesia.
LLOC: Conjunt monumental
d'Olèrdola.
Autoria de l'acte:
Jordi Pàmies i Gabriel Planella (poetes)
i Adrià Grandia (viola de roda).
Temps meteorològic: plujós.
Puntualitat de l'acte: el quart d’hora
acadèmic.
Puntualitat del públic: el quart d’hora
acadèmic.
Presentació de l'acte: Carles Hac Mor i Ester
Xargay.
Cadires: bancs i pedrissos per a més de
trenta persones.
Assistència: disset persones.
Acceptació del públic: molt bona i
participativa.
Difusió: la pròpia de Poesia als Parcs.
Observacions: va sorprendre a tothom,
inclosa la Directora del Parc, la poca gent
que va venir.
Els recitals en
aquest parc
sempre han
estat molt
concorreguts,
malgrat les
incidències
adverses que
sovint hi ha
hagut, com
ara una
alarma de tempesta forta, pluja abundant, carreteres en obres,
etcètera. L'única explicació probable de la poca assistència
d'enguany és que en aquelles hores hi va haver grans i prolongats
embussos en moltes carreteres a causa del festival, a Montjuïc, de
Super 3. Tot i això, el recital va tenir quorum i va ser seguit amb un
interés creixent gràcies a la diguem-ne intimitat en què es va anar
desenvolupant, a l'immillorable recitat de tots dos poetes i a
l'esplèndida música de la viola de roda d'Adrià Grandia. El tan
guardonat i veterà Jordi Pàmies hi va fer un repàs de tota la seva
poesia, i el mateix va fer Gabriel Planella, que va començar amb els
seus poemes escrits a Austràlia ja fa anys. Va ser un recital
veritablement memorable.

Parc del Foix
DATA: diumenge 17 de novembre.
MUNICIPI: Castellet i la Gornal.
HORA: a les 12 h.
ACTE: Recital de poesia.
LLOC: Plaça de Castellet.
Autoria de l'acte: Jordi Carulla,
Maria Antònia Massanet
i la Coral de la Diputació de Barcelona.
Temps meteorològic: amenaça de
pluja.
Puntualitat de l'acte: el quart d’hora
acadèmic.
Puntualitat del públic: el quart d’hora
acadèmic.
Presentació de l'acte: Carles Hac Mor.
Cadires: bancs i pedrissos per a més
de quaranta persones.
Assistència: unes cinquanta persones.
Acceptació del públic: molt bona i
participativa.
Difusió: la pròpia de Poesia als Parcs.
Observacions: abans del recital
havia plogut i després amenaçava
més pluja, però no va aribar a
ploure durant el recital. Malgrat el
mal temps, hi hagué més públic
que l'any passat. La Coral de la
Diputació de Barcelona va iniciar
l'acte, el va cloure i també va
intervenir a la meitat del recital.
Jordi Carulla, amb els seus
poemes concisos, i Maria Antònia
Massanet, amb la seva
eshuberància verbal, van recitar,
l'un primer que l'altra, mentre un
estol d'ànecs negres feia
evolucions líriques a les aigües del
pantà. I durant les cançons finals
de la Coral un núvol baix, ben
negre i wagnerià, es va mantenir
quiet damunt mateix del castell.
Tant l'espectacle dels ànecs com
el del núvol van ser interpretats
pel poeta local Jacint Tomàs com
una demostració de síntesi entre
versos, càntics i natura.

LES XIFRES DE POESIA ALS PARCS
PRESSUPOST
• Coordinació, assistència tècnica i retribucions dels músics dins
"VIU AL PARC:.......................................................................................…... 5.550€ bruts
• Retribucions dels poetes (Institució de les Lletres Catalanes )ILC :
150 € per poeta x 16 poetes..................................................................…… 2.400€ bruts
• Retribucions dels poetes de Lleida (Diputació de Lleida):
200 € x 2 poetes..........................................................................................… 400€ bruts

• Impressió del programa: tiratge de 10.000 tríptics + 200 cartells.............. 2.330.81€ bruts
• Realització, edició i compressió de vídeos per penjar Youtube:.........….... 9.474€ bruts
-------------------TOTAL....................................................................................................... 20.154,81€ bruts

SÍNTESI DEL PROGRAMA 2013
10 recitals realitzats.
9 parcs naturals visitats.
18 poetes i poetesses participants.
5 músics o grups acompanyants.
1 rondalla de 7 músics.
1 coral convidada.
10.000 programe impressos i distribuïts.
200 cartells impressos i distribuïts.
592 assistents al total de recitals (70 asistents de mitjana).

Nota: en el nou portal web de la Xarxa de Parcs Naturals que s'està construint, tota la visualització
dels vídeos es realitzarà utilitzant el canal YouTube. Actualment s'està procedint a carregar tot
l'arxiude vídeos del portal de la Xarxa de Parcs Naturals al canal YouTube.

Canal YouTube www.youtube.com/poesialsparcs el 2013.

