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INTRODUCCIÓ

Poesia als Parcs. Lletres i Paisatges és un programa desenvolupat
conjuntament entre la Diputació de Barcelona i la Institució de les Lletres
Catalanes (ILC) que consta de tot un seguit de recitals poètics realitzats en
parcs de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. Té com a
objectiu fer visibles els autors catalans i la seva obra al mateix temps que dur a
terme una dinamització dels espais naturals. La gestió i coordinació artística del
programa del 2017 ha anat a càrrec de Tramoia, Produccions Culturals, que
el juliol del 2015 va guanyar el concurs específic per gestionar el cicle durant
els anys 2015-2017.
En aquesta dotzena edició del programa POESIA ALS PARCS. LLETRES I
PAISATGES 2017 s’han portat a terme un total de 9 recitals, previstos als
parcs de: Parc de la Serralada de Marina, Parc de la Serralada Litoral, Parc
Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Parc Natural de la Serra de
Monstant, Parc de l’Alt Pirineu, Parc del Montnegre i el Corredor, Parc del
Garraf i el Parc del Foix.
Els actes s’han portat a terme a onze espais naturals, nou dels quals formen
part del programa cultural “Viu el parc” i la resta pertanyen a altres cicles
poètics organitzats en diferents espais naturals de Catalunya.
A part d’aquests recital cal afegir els dos recitals que tradicionalment es duen a
terme a l'Alguer (a l'illa de Sardenya), i que enguany estava previst que es
portessin a terme als parcs naturals: Parco Nazionale dell’Isola dell’Asinara i al
Parco di Porto Conte, coincidint amb les festivitats del 31 d’agost organitzades
per l’Obra Cultural de l’Alguer.
Les propostes artístiques que han configurat el programa d’aquest 2017 han
seguit en la mateixa línia que l’any anterior, pensades en poder acollir el màxim
d’artistes, en oferir recitals diferents entre ells i innovadors, que representessin
les diferents escenes que conviuen en el panorama poètic català actual, que
tinguessin dinàmica i estructura pròpia, que permetessin arribar a nous públics
(i per això s’ha tornat a incorporar un espectacle pensat per púbic familiar, per
apropar la poesia a la canalla) i propostes artístiques que vinculessin la poesia
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amb altres disciplines artístiques (així ha estat, per exemple, el cas del recital al
Parc Natural de Montsant, on s’ha relacionat la poesia amb la dansa
contemporània). En definitiva, propostes pensades per arribar a un major
nombre de públics.
En el disseny de la proposta poètica també s’han tingut en compte les
efemèrides i commemoracions literàries de l’any, i és per això que s’ha inclòs
un acte de commemoració de l’any Foix, que de fet, estava previst que fos
l’acte de clausura d’aquesta commemoració.
Per al disseny i desenvolupament de la proposta s’ha comptat amb les
aliances i complicitats dels diferents territoris. Així doncs hi ha hagut una
estreta col·laboració amb les diferents entitats culturals que s’anomenen a
continuació: Can Manyé, Espai d’art i creació d’Alella; el Centre Quim Soler, La
Literatura i el vi del Priorat; el Centre d’Art i Natura de Farrera; l’Obra Cultural
de l’Alguer, així com amb la coordinació amb els ajuntaments dels municipis on
han tingut lloc els diferents recitals.
Com a novetat d’enguany des de Tramoia s’ha portat a terme una iniciativa
nova, que ha servit per concloure la coordinació del cicle al llarg dels darrers
dos anys, però alhora, posant en valor els poetes participants al llarg del cicle i
sobretot, la naturalesa d’aquest: la relació entre poesia i paisatge.
Amb aquesta finalitat s’ha organitzat la Primera estada de creació poètica
entorn el paisatge, convidant a deu poetes participants al cicle, a passar un cap
de setmana en un entorn natural privilegiat, que els permetés desenvolupar
creacions poètiques inspirades en aquest paisatge.
L’estada ha tingut lloc al Parc Natural del Montseny, concretament a la Casa
Rural La Morera del Brull. L’estada va estar acompanyada d’alguna activitat de
dinamització i interacció amb el paisatge. El recital poètic, a partir de les
creacions realitzades pels artistes residents va tenir lloc a l’església del Brull, i
va ser un acte obert a tothom. Els poetes i les poetes participants han estat:
Guim Valls, Xevi Pujol, Esteve Plantada, Lluís Calvo, Martí Sales, David
Ymbernon, Anna Gual, Núria Martínez-Vernis, Gemma Casamajó i Meritxell
Cucurella-Jorba. Al cap de setmana també hi va participar Ester Xargay,
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elaborant un vídeo-reportatge sobre l’estada i el procés de creació que quedarà
com a document resultant.
Tan per part dels i les poetes participants com de l’organització es valora molt
positivament aquesta iniciativa, ja que ha permès aportar un valor afegit al
cicle, promovent no només la difusió sinó també la creació poètica entorn el
paisatge, ajudant a consolidar així els seus objectius. Per altra banda, ha posat
en relació a diferents poetes i poetesses, sota un mateix repte, fet que ha
generat noves sinèrgies i interaccions artístiques. Finalment, el recital de
cloenda ha estat un dels recitals ofertats al global de la programació més
complet, ja que en estranyes ocasions es pot comptar amb la presència de 10
poetes junts. Així doncs, des de Tramoia, proposem que aquesta novetat es
pugui incorporar a partir d’ara al cicle i repetir-se cada any (o cada dos anys).
Cal remarcar que per portar a terme aquesta iniciativa s’ha comptat amb una
aportació extraordinària al projecte, per part de la Diputació de Barcelona.
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QUADRE RESUM DELS ACTES

Parc
Parc de la
Serralada de
Marina
Parc de la
Serralada

Acte

Lloc

Data

Assistents

POÈSIC.MOV, recital
a càrrec de Laia
Claver, amb
acompanyament
musical de Cesc Pla.

Ermita de
Sant Pere de
Reixac.

Dissabte 22 d’abril

20 persones

Picaplat, espectacle
familiar

Can Magarola

Diumenge 7 de
maig

30 persones

Roger Mas, cantautor.

El Marquet de
les Roques

Diumenge 28 de
maig

70 persones

Trobada poètica amb
Míriam Cano i Carles
Rebassa (Editorial
Terrícola).

Centre d'Art i
Natura i
Passejada
poètica cap a
l’ermita de
Santa Eulàlia
d’Alendo.

Dissabte 10 i 11
de juny

50 persones

Stintino

Divendres 1 de
setembre

20 persones

Seu del parc

Dissabte 2 de
setembre

50 persones

Litoral
Parc de Sant
Llorenç del
Munt i l'Obac

Parc de l’Alt
Pirineu

Acompanyament
musical de veu i
percussió a càrrec
d’Arnau Obiols.

Parco

dell’Asinara,

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

Sardenya

*RECITAL ANUL·LAT

Nazionale
dell’Isole

Parco di Porto Cançó de fer camí,
Conte,

amb Mireia Vives i
Borja Penalba.

1

1

Recital anul·lat per causes de força major relacionades amb un retarden els vols previstos d’arribada a
Roma i L’Alguer, causats per una tempesta.
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Sardenya
Parc del
Montnegre i el
Corredor
Parc Natural
de la Serra de
Monstant

Parc Natural
del Montseny
Parc del
Garraf

Parc del Foix

Recital poètic a càrrec
dels poetes Guim
Valls, Misael Alerm i
Joan Gener.

Font de
Pradelló.

Diumenge 17 de
setembre

25 persones

Recorregut poèticocoreogràfic a càrrec
de Maria Cabrera i
coreògrafa.
Vermut posterior per a
tots els assistents a
l’acte, a càrrec del
Centre Quim Soler, la
literatura i el vi.

Cartoixa
d’Escaladei.

Diumenge 24 de
setembre

80 persones

Cap de setmana de
creació poètica entorn
del paisatge. Varis
poetes.

Turisme rural
La Morera i
L’Hort del
rector, El Brull

Dissabte 21 i
diumenge 22
d’octubre

50 persones

Recitat de diversos
autors de poesia
catalana
contemporània, a
càrrec de Laura
Borràs

Centre Cívic
de Begues

Diumenge
29 d’octubre, a les
12 h

60 persones

Foix al Foix. Ballem
Foix, a càrrec d’Aleix
Cort i Vicenç Altaió.

Plaça del Foix

*Aquesta activitat
va sofrir un canvi
de data.
Inicialment estava
programada pel 8
d'octubre.

Diumenge 5 de
novembre

0

Acte de clausura de la
commemoració de
l’Any Foix.
*RECITAL ANUL·LAT

2

2

Recital anul·lat per causes pressupostàries imprevistes (intervenció dels comptes de la Generalitat de
Catalunya, arrel de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució).
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MATERIAL GRÀFIC ELABORAT
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-

Cartell general
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- Programa de mà (fulletó). Consultar la versió on-line
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-

Cartells específics per cada recital (distribuïts en paper o on-line).
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CRÒNICA DELS ACTES
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Marina | Xarxa de Parcs Naturals
En el marc del Viu el parc del Parc de la Serralada de Marina
L'espectacle 'Poèsic.Mov' obre el cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges
2017

Moment del recital. Autor: Tramoia
26/04/2017
Laia Claver, poeta, i Cesc Pla, guitarra, van presentar el dissabte 22
d’abril el recital 'Poèsic.Mov', amb el qual es va iniciar el cicle Poesia als
parcs. Lletres i paisatges d’enguany. L’espectacle, emmarcat en el
programa Viu el Parc del Parc de la Serralada de Marina, va tenir lloc a la
bonica ermita de Sant Pere de Reixac, a Montcada i Reixac. L’espectacle
el van gaudir una vintena de persones.
La totalitat dels poemes que va recitar Laia Claver eren propis, la majoria d’ells
recollits en el seu primer llibre Moviment de pell i escates. Publicat l’any 2015,
el volum tracta el paisatge interior amb referències constant al món marítim. A
més, Claver va presentar composicions que trobarem al poemari que publicarà
l’any vinent.
El recital va estar organitzat en tres fases: a la primera es va oferir una poesia
de caràcter íntim, molt relacionada amb el jo interior. Els poemes “Persistir en
la fusió” o “Desig replegat” en són dos exemples.
Les composicions protagonistes de la segona part eren urbanites, frenètics i
parlaven del ritme de vida estressant de les ciutats. “Presa de la minutera” n’és
un bon exemple. En aquesta segona part, l’artista va utilitzar el joc de mots
contundents que s’aguditzaven amb sons i ritmes electrònics, que el músic
Cesc Pla acompanyava amb un Ipad. Un bon poema representatiu és
“01001001-B”.
Les darreres peces, caracteritzades per un to crític, tractaven els problemes de
la societat actual: la societat 2.0 amb “Tweetejo”, tragèdies atòmiques, la crisi
dels refugiats o, fins i tot, algunes malalties com l’Alzheimer. Claver va finalitzar
l’espectacle amb la lectura dels poemes “La veu als dits” i “Catarsi i canvi de
paradigma”.
“Poèsic.Mov” va ser, en definitiva, un recital molt eclèctic en què Claver va
apropar el seu món líric al públic present i en què tot el conjunt va anar
acompanyat de l’explicació i les motivacions de la poeta. Claver i Pla, molt
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propers amb el públic, van aconseguir amb escreix que l’ermita de Sant Pere
de Reixac, una vegada més, es convertís en un espai molt acollidor per a la
vintena de persones que van gaudir del recital.
Amb "Poèsic.Mov" s'inicia el cicle d’enguany del programa Poesia als parcs.
Lletres i paisatges.
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Litoral | Xarxa de Parcs Naturals
En el marc el programa Viu el parc i el Cicle de Poesia d'Alella
'Picaplat', poesia per a tota la família a Can Magarola d'Alella

Moment del recital. Autor: Tramoia
15/05/2017
Les narradores de Tantàgora, Io i Roser, van presentar l’espectacle de
poesia familiar 'Picaplat' al cicle Poesia als parcs. Lletres i Paisatges
2017. Van fer-ho a la Masia de Can Magarola d’Alella, al Parc de la
Serralada Litoral, en el marc del programa Viu el parc i el Cicle de Poesia
d’Alella. El públic estava format per gairebé una trentena de persones,
entre infants i adults.
L'espectacle "Picaplat" és un recital pensat per al públic familiar en què els
infants poden connectar ràpidament amb la poesia de forma divertida a la
vegada que el públic adult també en gaudeix i juga.
Les narradores van recitar poemes, cançons i cantarelles i les acompanyaven
amb ritmes i sons que les feien molt més dinàmiques. Les obres recitades
provenien tant de la literatura tradicional i popular, com d’autors com Joan
Arús, Joan Salvat-Papasseit, Miquel Desclot, Joan Brossa, Núria Albó, Vicent
Andrés Estellés, Olga Xirinacs i Maria Mercè Marçal, entre d’altres. La posada
en escena teatral (davantal, nas de pallasso, guants de colors) acostava el
públic a la màgia i a la fantasia de la literatura i un plat es convertia en una
lluna o en una papallona...
El pati del celler de la Masia de Can Magarola es va convertir en un espai molt
acollidor i agradable i totes les edats, des dels més petits fins als més grans,
van gaudir-ne. En acabat, es va oferir una copa de vi o un suc de fruites,
cortesia de l’organització del Cicle de Poesia d’Alella.
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Sant Llorenç-Obac | Xarxa de Parcs Naturals
Una vuitantena de persones va gaudir de l'espectacle
Roger Mas omple de música i poesia l’era del Marquet de les Roques, al Parc
Natural de Sant Llorenç

Roger Mas durant el recital. Autor: XPN
30/05/2017
El diumenge 28 de maig, l’ombra dels til·lers de l’era de la masia del
Marquet de les Roques (vall d’Horta), al Parc Natural de Sant Llorenç del
Munt i l’Obac, va aixoplugar la vuitantena de persones que s’hi van
aplegar per escoltar les cançons de Roger Mas. El recital formava part
del cicle ‘Poesia als parcs. Lletres i paisatges 2017’, a més de ser unes
de les activitats organitzades per la Xarxa de Parcs Naturals per celebrar
el Dia Europeu dels Parcs.
Un públic configurat per gent de totes les edats (infants inclosos) i, sobretot, per
seguidors incondicionals de l’artista va seguir amb atenció les explicacions i
temes que el cantautor, acompanyat del so de la guitarra, va anar
interpretant del seu darrer llibre El dolor de la bellesa.
Roger Mas es va centrar a expressar el concepte tel·lúric de la natura,
ben present en el seu repertori i molt encertat en el context del recital
al Marquet de les Roques, indret en què la força del paisatge és més que
evident, als peus de la masia que havia acollit el poeta Joan Oliver i la seva
família.
Durant el recital, d’aproximadament una hora de durada, Mas va recórrer temes
diversos de la seva discografia i va fer presents (com no podia ser d’altra
manera) els referent literaris que l'acompanyen al llarg del seu camí. Així
doncs, Jacint Verdaguer, Francesc Pujols, Goethe, Monteverdi o Lou Reed,
entre d'altres, no van faltar a la cita.
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Parc Natural de l’Alt Pirineu | Xarxa de Parcs Naturals
Dins el cicle 'Poesia als parcs. Lletres i paisatges 2017'
Míriam Cano i Carles Rebassa, al Centre d'Art i Natura de Farrera

Recital. Autor: XPN
10/07/2017
El cap de setmana del 10 i 11 de juny va tenir lloc el ja clàssic recital de
Poesia als Parcs. Lletres i paisatges al Centre d’Art i Natura de Farrera
(CAN), al Parc Natural de l'Alt Pirineu.
Enguany, els artistes convidats venien de la mà d'Edicions Terrícola i van ser
en Carles Rebassa i la Míriam Cano, dos dels autors publicats al llarg del 2016
per aquesta editorial independent de poesia. S’havia de comptar també amb la
presència del poeta David Caño, el qual per motius personals de darrera hora
no va poder assistir-hi. Als dos poetes els va acompanyar el percussionista
urgellenc, Arnau Obiols.
Com és habitual, es van celebrar dos recitals. El primer, dissabte a la tarda, al
pati del CAN, amb les muntanyes de Montsent, Montorroio, Pala Pedregosa, la
Mainera, entre d’altres, com a teló de fons, on els dos poetes van recitar
poemes dels seus darrers llibres: Ancoratge (Míriam Cano) i Pluja de
foc (Carles Rebassa).
Cano es va atrevir també amb algun poema de Rebassa, així com també amb
composicions d’altres llibres seus. En Carles, al seu torn, igualment va recitar
poemes d’altres llibres seus, algun poema escrit a Farrera fa una bona colla
d’anys, i textos d’altres autors com Palau i Fabre.
Arnau Obiols va posar-hi l’acompanyament de fons a partir de diversos
instruments percussors com la bateria, i objectes no instrumentals propis del
paisatge de muntanya (esquellots, esclops de fusta, etc.) amb els quals va
aprofitar per jugar-hi i fer que esdevinguessin instruments.
El recital va aplegar una trentena de persones del poble de Farrera i rodalies.
Passejada fins a l’ermita de Santa Eulàlia d’Alendo
Diumenge al matí, sota un bon sol de muntanya es va iniciar la passejada fins a
l’ermita de Santa Eulàlia d’Alendo. A part del músic i els dos poetes, s’hi va
afegir també l’acordionista de la Vall de Cardós, Roser Gabriel, i altres
persones del poble, una desena, en total. Amb la participació dels assistents,
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l’agradable recorregut fins a l’ermita es va anar farcint de lectures i poesies,
aprofitant les ombres i les fonts o salts d’aigua on poder-se refrescar, i es van
poder escoltar poesies de Carles Rebassa i Míriam Cano, però també de
Míriam Calafell, Blai Bonet, Víctor Obiols, etc. llegits per vàries persones
assistents a la passejada.
Un cop arribats dins l’ermita, i a recer de la calor del migdia, es van escoltar un
parell de peces més de la mà del tàndem que van fer els dos músics i un darrer
poema de l’autor israelià Ronny Someck, que va servir per donar per tancada
l’edició d’enguany.
.
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Xarxa de Parcs Naturals
Amb l'espectacle 'Cançó de fer camí', de Mireia Vives i Borja Penalba
L'Alguer acull una jornada de poesia, música i art

Mireia Vives i Borja Penalba. Autor: Tramoia
08/09/2017
Dins el programa Poesia als parcs. Lletres i paisatges, un any més ha
tingut lloc la cita ineludible per fer arribar la poesia i la música en català a
terres alguereses. L’acte es va celebrar en el marc de les festes del 31
d’agost, organitzades per l’Obra Cultural de l’Alguer i amb el suport de la
Diputació de Barcelona i la Delegació de la Generalitat de Catalunya a
l’Alguer, les quals tenen per objectiu reforçar el sentiment identitari dels
algueresos i fer present les manifestacions culturals i literàries en català.
L’esdeveniment, que va tenir lloc a la seu del Parco de Porto Conte, va
començar amb la inauguració de l’exposició "Drings de mar", resultat d’un
procés de treball de creació artística portat a terme per alumnat de secundària
alguerès, a partir d’una selecció de poemes en català. La mostra va ser
coordinada per Vallgrassa. Centre Experimental de les Arts, equipament del
Parc del Garraf.
A continuació, es va oferir una degustació de productes gastronòmics
algueresos i la jornada es va cloure amb les lectures, per part de dos joves
algueresos, de poetes sards i amb l’actuació musical de Mireia Vives i Borja
Penalba i la seva "Cançó de fer camí".
La parella valenciana va haver de fer front al fort vent, per poder interpretar el
seu repertori format per temes propis i versions musicades d’autors com Maria
Mercè Marçal, Roc Casagran, Vicent Andrés Estellés o Joanjo Garcia. El
somriure i la mirada de la Mireia Vives, juntament amb la guitarra i la veu d’en
Borja Penalba, van tardar pocs segons a captivar el públic i posar-se’l a la
butxaca.
L’acte va durar al voltant d’una hora i mitja i hi van assistir una cinquantena de
persones.
Malauradament, la proposta "Amor fora de mapa", de Roc Casagran,
programat per al divendres 1 de setembre al Parco Nazionale dell’Isola
dell’Asinara, va haver de ser anul·lat a causa de les condicions
meteorològiques adverses, que no van permetre que els poetes convidats
POESIA ALS PARCS. LLETRES I PAISATGE’17

arribessin a l’illa de Sardenya. Els poetes Jordi Aligué i Joan-Elies Adell,
presents com a públic a l’acte, van llegir improvisadament alguns poemes
propis i del poeta Carles Hac Mor, juntament amb els poetes sards.
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Montnegre-Corredor | Xarxa de Parcs Naturals
A Olzinelles (Sant Celoni), dins el Parc del Montnegre i el Corredor
Guim Valls, Joan Gener i Misael Alerm ofereixen un recital a la font del Pradelló

Recital. Autor: Tramoia Cultura
22/09/2017
El diumenge 17 de setembre a les 12 h del migdia a la font del Pradelló
d’Olzinelles (Sant Celoni), dins del Parc del Montnegre i el Corredor, es
va celebrar el vuitè recital del cicle Poesia als Parcs. Lletres i Paisatges
d’aquest 2017. El públic estava format per vint-i-cinc persones.
Amb un to desenfadat i alternatiu, els tres joves poetes Guim Valls, Joan Gener
i Misael Alerm van oferir un recital estructurat en tres rondes, i en cadascuna
d’elles cada autor va recitar entre tres i quatre composicions. Els tres van
escollir un repertori amb molta càrrega social i política, que van acompanyar de
comentaris, explicacions i breus converses, fet que va provocar una relació de
molta proximitat i naturalitat amb el públic assistent, un total de més vint-i-cinc
persones.
Guim Valls (Barcelona, 1992) va recitar “El nen blau”, “Descàlcul”, “La mà dins
la roda” o “Vertigen” entre altres poemes propis. La seva poesia es
caracteritza pel to dur, molta musicalitat i les constants referències i tècnica
literàries. Valls va recitar gairebé tots els poemes de memòria, cosa que va
impactar el públic.
Joan Gener (Granollers, 1986) va recitar diversos poemes dels seus projectes
de publicacions L’invisible i Contrapunts,molts d’ells sense títol, però que
abordaven la necessitat de marxar o d’interrompre i contenien reflexions sobre
la poesia, entre d’altres.
D’altra banda, Misael Alerm (la Garriga, 1990) va recitar la primera i la tercera
part de la seva darrera publicació Aiga(AdiA 2017), un llibret d’un sol poema
en tres parts que tracta de la vida quotidiana amb clares referències a la
natura i la constant de l’aigua, element que lligava molt bé amb l’indret escollit
per al recital, la font de Pradelló.
POESIA ALS PARCS. LLETRES I PAISATGE’17

A més a més de les poesies pròpies, Valls, Gener i Alerm en van recitar
d’altres autors, fent tots ells especial referència a l’obra de Joan Brossa.
En aquest enllaç podeu llegir la crònica del recital apareguda a Núvol. Digital
de cultura: "La font dels versos", Gerard E. Mur.
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Xarxa de Parcs Naturals
Al Parc Natural de la Serra de Montsant
Poesia als parcs. Lletres i paisatges s'atura a la cartoixa d'Escaladei

Claustre d'Escaladei. Autora: Júlia Viejobueno
08/10/2017
El diumenge 24 de setembre, el monument fundat a segle XII va acollir el
recital del cicle 'Poesia als parcs. Lletres i paisatges 2017'. L’acte,
coorganitzat amb l’entitat cultural Centre Quim Soler, la literatura i el vi,
va posar en relació la poesia, la dansa i el patrimoni.
El recital es va iniciar a l’aire lliure, al bell mig de la cartoixa, amb una
benvinguda a càrrec del director del Parc Natural de la Serra de Montsant i una
petita peça coreogràfica a càrrec de Magda Borull i Guillem Sanabra. Un cop
acabada la primera lectura dels poemes de Maria Cabrera, els ballarins van
conduir el públic fins al claustre, on va tenir lloc la segona intervenció artística.
Després d’aquesta segona proposta performàtica de poesia i dansa, el públic
va desplaçar-se fins a l’interior de l’espai del refetó, on va desenvolupar-se la
resta de l’acte.
Maria Cabrera va llegir poesies del seu darrer llibre, La ciutat cansada (Premi
Carles Riba 2016) i dues poesies inèdites. La dansa va anar-se intercalant
entre poema i poema.
L’acte va finalitzar amb un vermut per a tots els assistents a càrrec del Centre
Quim Soler, la literatura i el vi.
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Montseny | Xarxa de Parcs Naturals
El 21 i 22 d'octubre al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny
Cap de setmana de creació poètica al Montseny dins el cicle Poesia als parcs.
Lletres i paisatges

Poetes participants. Autora: Pepa Jiménez
05/11/2017
Un total de deu poetes van participar, el cap de setmana del 21 i 22
d’octubre al Brull (dins el Parc Natural i Reserva de la Biosfera del
Montseny), a la primera estada de creació poètica entorn el paisatge del
cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges.
La proposta, iniciativa de Tramoia Produccions Culturals, va consistir a
convidar deu dels poetes que han participat darrerament en el cicle "Poesia als
parcs. Lletres i paisatges" a fer una estada de cap de setmana en un entorn
privilegiat, amb la finalitat d’estimular la creació de poemes amb el paisatge
com a pretext.
Durant l’estada es van realitzar activitats que permetessin als i les participants
descobrir o conèixer amb major profunditat i endinsar-se en el paisatge
proposat.
Els poetes participants van ser els següents: Lluís Calvo, Gemma Casamajó,
Meritxell Cucurella-Jorba, Anna Gual, Núria Martínez-Vernis, Esteve Plantada,
Xevi Pujol, Martí Sales, Guim Valls i David Ymbernon. Tots ells, de
procedències territorials, edats i estils poètics diferents, van aprofitar bé
l’estada, que va tenir lloc a l’allotjament rural La Morera (el Brull), i les poesies
resultants es van poder escoltar el diumenge al migdia al poble mateix. Malgrat
que el recital estava previst a l’Hort del rector, el fred va aconsellar traslladar-lo
a l‘interior de l’església del Brull, al qual van assistir-hi una cinquantena de
persones.
El cap de setmana va cloure’s amb un dinar amb els participants. L’àpat va
servir per acabar de reforçar la bona sintonia i el bon clima generat entre tot el
grup i, clausurar així, la primera estada de creació poètica del cicle "Poesia als
parcs. Lletres i paisatges".
Cal agrair la predisposició i col·laboració de l’Ajuntament del Brull i, en especial,
del seu alcalde Ferran Teixidó.
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Garraf | Xarxa de Parcs Naturals
La conferència recital forma part del cicle Poesia als parcs. Lletres i
paisatges
Una seixantena de persones s'apleguen al Centre Cívic El Roure per escoltar
Laura Borràs

Borràs durant el recital. Autor: Tramoia
05/11/2017
El diumenge 29 d’octubre a les 12 h del migdia, Laura Borràs va oferir a
Begues (Parc del Garraf) una conferència recital poètic en el marc del
cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges. L'espectacle posa punt i final al
cicle d'enguany ja que, malauradament, s'ha hagut d'anul·lar el recital
programat el diumenge 5 de novembre al Parc del Foix.
En aquesta ocasió, una audiència àvida de paraules es va reunir per escoltar la
directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs, qui
elegantment va traçar un viatge entre algunes de les veus més significatives i
inspiradores de la poesia catalana. L’absència de darrera hora de Montse
Castellà, amb la qual Borràs ha gestat una inspiradora proposta de maridatge
de música i poesia, no va deslluir el recital.
La seixantena de persones que van omplir el lluminós Centre Cívic El Roure de
Begues van gaudir de l’habilitat de Laura Borràs per teixir les múltiples veus
recitades i transformar-les en un relat únic que parlà de l’amor, la nostàlgia, la
llum, la natura i la literatura.
Les paraules de Lluís Calvo, Pompeu Fabra o Mercè Rodoreda, entre d’altres,
van crear una atmosfera delicada que va arribar al seu clímax en el moment en
què la música de Castellà es va fer present mitjançant una gravació i la Laura
Borràs la va acompanyar en una versió musicada del poema “Avui l’he vista”
d’Apel·les Mestres.
Amb aquesta conferència recital a Begues es posa punt i final a l’edició
d’enguany del cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges ja que,
malauradament, motius de força major han obligat a suspendre el recital previst
el diumenge 5 de novembre al Parc del Foix.
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VALORACIÓ, SÍNTESI I BALANÇ ECONÒMIC DE L’EDICIÓ 2017
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El cicle 2017 ha estat una edició molt positiva, tot i que s’ha vist afectada per
vàries circumstàncies que han fet modificar el plantejament inicial. S’han donat
una sèrie d’incidències que relatem a continuació:
- El rectal previst pel dia 1 de setembre al Parc de l’Asinara (Sardenya) es va
haver d’anul·lar degut a una incidència provocada a l’Aeroport de Roma, que v
impedir a tot l’equip artístic i de producció del recital, a temps, per poder
organitzar i desenvolupar l’acte. De forma improvisada les persones que si que
estaven ja a Sardenya van poder portar a terme un recital poètic entre poetes
catalans i algueresos espontanis, però l’espectacle previst Amor fora de mapa
no es va poder portar a terme.
-Degut a les circumstàncies provocades per l’actualitat política des de l’1
d’octubre de 2017 a Catalunya, amb l’aplicació de l’article 155 de la constitució
per part del govern de l’estat i la posterior intervenció dels comptes bancaris de
la Institució de les Lletres Catalanes (entre altres institucions de la
Generalitat de Catalunya) es va haver de modificar el recital previst al Parc del
Garraf, on havia d’actuar la Laura Borràs acompanyada per la cantautors
Montse Castellà. Des de la ILC es va decidir suprimir la part instrumental, degut
a la impossibilitat per poder assumir els honoraris d’aquesta artista.
- L’acte de clausura previst pel Parc del Foix, acte també de clausura de la
commemoració de l’Any Foix va ser anul·lat de gust a les mateixes
circumstàncies. Donat que la ILC no podia assumir els honoraris de l’encàrrec
als artistes participants, aquests van decidir que per coherència ètica no podien
portar a terme la seva actuació i que calia visibilitzar, anul·lant la cita prevista,
la problemàtica que s’estava patint a Catalunya.
Tot i aquests fets, el desenvolupament de la resta de recitals s’ha portat a
terme amb èxit i assolint bons resultats d’assistència de públic, fet que
demostra que el cicle ocupa un espai a les agendes culturals actuals i el públic
té en compte aquesta proposta a l’hora de preveure el seu oci cultural de cap
de setmana.
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També constata que s’ha fet una bona tasca a nivell de difusió, tan a nivell
local, com general, s’ha estat capaç d’arribar als canals adequats per garantir la
comunicació dels actes a diferents públics potencials.
En aquest cas, i com un dels exemples, es valora positivament, l’estreta
col·laboració amb el diari digital NÚVOL, que ha fet un seguiment presencial
força exhaustiu dels actes, publicant una crònica de cada un dels recitals i
destacant-la al seu butlletí setmanal. Aquest fet ha permès donar-li major
visibilitat i posicionament al cicle.
Tot i així, l’aspecte comunicatiu és un dels que sempre és millorable i cara a
futures edicions es podrien incorporar nous canals i mitjans que ajudarien a
millorar encara més el posicionament del cicle i arribar a altres públics
potencials.
A nivell organitzatiu i de producció també s’ha valorat que cal millorar alguns
aspectes de comunicació i coordinació amb els diferents interlocutors del
territori (directors del parc, alcaldes o altres representants municipals dels llocs
on es porten a terme recitals) de cada recital, per tal de garantir l’accés a la
informació per part de tots aquests i poder comptar amb la seva complicitat i
assegurar així la bona organització dels actes previstos.

Finalment cal fer esmena a alguns casos que s’han donat en el que els artistes
s’han negat a autoritzar els seus drets d’imatge per tal de poder penjar
l’enregistrament del seu recital al Canal de vídeos de Poesia als Parcs. O bé a
demanar, a posteriori, que s’eliminin alguns dels vídeos penjats. Caldrà millorar
la comunicació prèvia amb els artistes, per informar-los de la importància
d’estar presents en aquest canal.
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En definitiva, a continuació es presenten quatre dades que permeten acabar de
veure quin ha estat l’impacte de l’edició d’enguany:

9

Recitals.

10

Parcs naturals visitats.

20

Poetes/poetesses participants.

7

Músics o artistes acompanyants.

10.000

Programes generals impresos i distribuïts.

300

Cartells genèrics impresos i distribuïts.

400

Cartells específics, impresos i distribuïts.

455

Persones assistents.

1010

Seguidors/es totals a la pàgina de Facebook de Poesia als
Parcs.

1009

Persones han clicat “M’AGRADA” a algun post vinculat al cicle,
a la pàgina de Facebook de la Diba Barcelona.

:
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BALANÇ ECONÒMIC

Concepte*

Despesa

Disseny del programa artístic

1.200 €

Participació en reunions i altres actes de difusió

1.100 €

Comunicació del programa
Gestió, coordinació i assistència tècnica als
recitals

1.600 €

Elaboració de la memòria i reportatge fotogràfic
Acompanyament musical, escenografia i equips de
so

2.700 €

Honoraris poetes participants

3.499 €

Gravació i edició de vídeos resum de cada acte

10.732,79 €

Costos d’edició gràfica i impressió dels programes
i cartells

1572,94 €

TOTAL

22.404,73 €

* Les despeses vinculades al desenvolupament del projecte van a càrrec de la
Diputació de Barcelona, exceptuant els honoraris del poetes participants, que
aquests són assumits per part de la Institució de les Lletres Catalanes.
**Les despeses corresponents al Cap de setmana de creació poètica entorn el
paisatge han anat a càrrec d’una altra partida pressupostària extraordinària.
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ESTRATÈGIA DE COMUNICACIÓ DESENVOLUPADA PER A CADA PARC

L’estratègia de comunicació portada a terme es presenta estructurada partir del
que s’ha realitzat per a cada un dels recitals organitzats, així com les tasques
desenvolupades de forma transversal al llarg de tot el cicle.
El pla de comunicació ha estat desenvolupat per l’equip de Tramoia Cultura,
però amb la complicitat i col·laboració de l’equip i recursos de la Xarxa de
Parcs de la Diputació de Barcelona i la Institució de les Lletres Catalanes. Ha
estat en coordinació amb aquestes que s’han planificat i desenvolupat les
diferents accions, també a través dels seus mitjans i canals (butlletins
institucionals, xarxes socials, etc.). En el cas de l’oficina de la Xarxa de Parcs
Naturals, s’ha compartit pròpiament la gestió de l’enviament dels cartells físics
als diferents punts d’interès de cada zona, a partir de la proposta de detecció i
identificació que ha portat a terme Tramoia i a l’enviament posteriori que ha
realitzat l’oficina tècnica de la Diputació.
Cal tenir en compte, també, la complicitat amb altres agents del sector literari i
del propi territori on s’han portat a terme els actes, que han col·laborat i tingut
un paper clau en la difusió dels diferents actes organitzats.
A tall d’exemple, de les accions que s’han portat a terme a un nivell major de
concreció, es podrien resumir les accions per cada parc seguint aquest guió de
tasques desenvolupades:
 Preparació́ de diferents adreces per al posterior enviament en paper
(comunicació́ offline) a diferents biblioteques, centres culturals i llibreries
de totes les zones properes a tots els parcs inclosos en el cicle. Aquesta
vegada, l’enviament en paper s’ha fet en una única tirada, al principi de
tot del cicle, en lloc d’esperar que s’apropés la data de cada recital
concret. D’aquesta manera s’ha aconseguit visibilitat de tot el cicle per
molt més temps en totes les zones involucrades.
 Enviament del fulletó informatiu online de cada acte en qüestió per al
recital de cada parc (així com la informació genèrica de tot el cicle) a
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diferents mitjans de comunicació locals, agendes culturals, centres
culturals i biblioteques de la zona.
 Publicació de la informació a les Xarxes socials de Tramoia, tant a
priori com a posteriori de cada recital: Twitter (977 seguidors) i Facebook
(856 “m’agrades” de la pàgina).
 Enviament d’una Newsletter als diferents contactes de Tramoia amb
informació, entre altres esdeveniments de Tramoia, sobre els recitals de
Poesia als parcs.
 Enviament d’una nota de premsa a diferents mitjans de comunicació
en moments o esdeveniments que mereixien un reforç en la
comunicació.
 Coordinació amb el mitjà digital especialitzat NÚVOL, per la cobertura
presencial dels recitals i posterior publicació de la crònica.

A continuació oferim una mostra del resultat d’algunes d’aquestes accions, a
tall d’exemple, del que s’ha anat reproduint per cada un dels recital:

 Llistat d’adreces postals del territori on es va fer arribar la
informació del recital desenvolupat al Parc de Serralada de Marina:

1.Biblioteca Central Santa Coloma de Gramenet
Jardí Can Sistere, s/n, 08921 Santa Coloma de Gramenet, Barcelona
2.Biblioteca del Fondo
Carrer de Massenet, 28, 08922 Santa Coloma de Gramenet, Barcelona
3. Biblioteca Can Peixauet
Av. de la Generalitat, 98, 08923 Santa Coloma de Gramenet, Barcelona,
Barcelona
4. Biblioteca Singuerlin
Plaça Sagrada Família, S/N, 08924 Santa Coloma de Gramenet,
Barcelona
5. Biblioteca Can Casacuberta
Carrer de Mossèn Anton Romeu, 48, 08912 Badalona, Barcelona
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6. Biblioteca Lloreda
Av. Catalunya, 56, 08917 Badalona, Barcelona
7. Biblioteca Pomar
Av. Primer de Maig, s/n, 08915 Badalona, Barcelona
8. Biblioteca Llefià-Xavier Soto
Carrer del Planeta Mart, 10, 08914 Badalona, Barcelona
9. Biblioteca Sant Roc
S/N (Mercat de, Av. del Congrés Eucarístic, 08918 Badalona, Barcelona
10. Biblioteca Canyadó i Casagemes – Joan Argenté
Carrer Jacinto Benavente, 3, 08911 Badalona, Barcelona
11. Biblioteca Joan Coromines
Carrer Josep Pujadas Truch, 1, 08320 El Masnou, Barcelona
12. Biblioteca Can Baratau
Carrer de Lola Anglada, 10, 08391 Tiana, Barcelona
13. Espai Betúlia.
C/ Enric Borràs, 43-47. 08912 Badalona
14. Biblioteca Sant Fost de Campsentelles
Plaça de la Vila, s/n (Edifici L'Ateneu)
08105 Sant Fost de Campsentelles
15. Bibioteca Montserrat Roig
Dr. Santiago Tiffon, 21
08107 Martorelles
16. Biblioteca Elisenda
Carrer Tarragona, 32
08110 Montcada i Reixac
17. Biblioteca Can Sant Joan
Carrer Turó, 45
08110 Montcada i Reixac
18. Espai Cultural Kursaal
Carrer Masia 39 08110 Montcada i Reixac
19. Centre d’Art VContemporani Can Sisteré
Can Sisteré (c. Sant Carles, s/n
08921 Santa Coloma de Gramenet
20. Centre Cultural l'Escorxador
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C/ Arquitecte Fradera, s/n Badalona, 08914
21. Centre de Cultura Tradicional Can Canyado
Pompeu Fabra, s/n
08911 Badalona
22. CENTRE CULTURAL EL CARME
C/ Francesc Layret, 78-82, planta -1
08911 Badalona
23. Centre Cívic l'Escorxador
C. Josep París, 12
08391, Tiana
24. Llibreria Saltamarti Llibres Sal
Carrer del Canonge Baranera, 78,
08911 Badalona

 Exemple de publicacions a Facebook i Twitter, i el seu impacte
generat:

P à g i n a | 35

POESIA ALS PARCS. LLETRES I PAISATGE’17

P à g i n a | 37

POESIA ALS PARCS. LLETRES I PAISATGE’17

P à g i n a | 39

POESIA ALS PARCS. LLETRES I PAISATGE’17

P à g i n a | 41

POESIA ALS PARCS. LLETRES I PAISATGE’17

P à g i n a | 43

POESIA ALS PARCS. LLETRES I PAISATGE’17

P à g i n a | 45

POESIA ALS PARCS. LLETRES I PAISATGE’17

P à g i n a | 47

 Exemple de campanya de comunicació específica a les xarxes per
difondre el Cap de setmana de creació poètica entorn el paisatge, al
Parc
Natural
del
Montseny
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 Exemple de mail de difusió als agents locals i premsa
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 Exemple de butlletí mensual de l’entitat, difonent el proper recital
previst.

RECULL DE PREMSA
POESIA ALS PARCS. LLETRES I PAISATGE’17

BEGUES.CAT
3 d'abril del 2017
http://www.begues.cat/actualitat/noticies/begues-aposta-per-la-promocio-delparc-del-garraf-en-clau-mediambiental-economica-i-cultural.html

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
11 d’abril del 2017
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http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/-/comenca-la-nova-temporada-delcicle-poesia-als-parcs-a-la-xarxa-de-parcs-naturals

NÚVOL
11 d’abril del 2017
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http://www.nuvol.com/noticies/poesia-als-parcs-de-la-primavera-a-la-tardor/

LLETRES CATALANES
12 d’abril del 2017
http://www.lletrescatalanes.cat/ca/lletres-i-paisatges-c/item/1843-comenca-elcicle-poesia-als-parcs-lletres-i-paisatges
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MÓN PLANETA
12 d’abril del 2017
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http://elmon.cat/monplaneta/noticia/586/agenda-poesia-i-natura-es-donen-lama-a-la-poesia-als-parcs

EL LLOBREGAT
12 d’abril del 2017
http://www.elllobregat.com/noticia/13512/begues/la-xarxa-dels-parcs-naturalsacull-la-nova-temporada-de-poesia-als-parcs.html

P à g i n a | 67

NACIÓ DIGITAL
12 d’abril del 2017
http://www.naciodigital.cat/noticia/129107/cicle/poesia/parcs/portara/paraula/on
ze/espais/naturals/protegits
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NACIÓ SITGES
13 d’abril del 2017
https://www.naciodigital.cat/sitges/noticia/1493/cicle/poesia/parcs/portara/paraul
a/al/garraf
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SABADELL INFORMA
15 d’abril del 2017
http://sabadellinforma.com/2017/04/poesia-a-la-xarxa-de-parcs-naturals/
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LA TORRE
16 d’abril del 2017
https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/58686/comenca/temporada/p
oesia/parcs/xarxa/parcs/naturals
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MONTCADA I REIXAC
18 d’abril del 2017
http://www.montcada.eu/the-news/noticias-ayuntamiento/8145-poesia-alsparcs.html
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LA TORRE
19 d’abril del 2017
https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/1359/quot/viu/parc/quot/arrib
a/20a/edici/oacute/al/parc/natural/sant/lloren/ccedil/munt/obac
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LA LOCAL. RÀDIO TIANA
19 d’abril del 2017
http://lalocal.tianat.cat/torna-el-cicle-de-poesia-als-parcs-naturals-de-lentorn-detiana/
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NÚVOL
24 d’abril del 2017
http://www.nuvol.com/noticies/poesia-als-parcs-versos-marins-als-peus-delaltar/
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LA VEU
Abril del 2017
http://www.laveu.cat/agenda.cfm/d/22/m/04/y/2017
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ESPAIS ESCRITS

Abril del 2017
http://www.espaisescrits.cat/storage/2017-05-05-09-52-36-file.pdf
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ESPAIS ESCRITS
Abril del 2017
http://www.espaisescrits.cat/que-fem/detall-agenda/picaplat-espectacle-poeticinfantil

MÓN TERRASSA
16 de maig del 2017
http://elmon.cat/monterrassa/societat/el-parc-natural-de-sant-llorenc-presentael-nou-vi-5-quarteres

VILAWEB
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26 de maig del 2017
https://www.vilaweb.cat/noticies/com-sona-roger-mas-enmig-del-parc-naturalde-sant-llorenc-del-munt-i-lobac/

SURT DE CASA

POESIA ALS PARCS. LLETRES I PAISATGE’17

26 de maig del 2017
http://surtdecasa.cat/centre/agenda/roger-mas-poesia-als-parcs/83121

ROSSINYOL NOU
26 de maig del 2017
https://rossinyolnou.cat/2017/05/26/agenda_cap_de_setmana/
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DIARI DE TERRASSA
28 de maig del 2017

POESIA ALS PARCS. LLETRES I PAISATGE’17

http://www.diarideterrassa.es/terrassa/2017/05/27/sant-llorenc-celebra-semanadia-dels-parcs/57825.html

NÚVOL
31 de maig del 2017
https://www.nuvol.com/critica/roger-mas-sota-un-parell-de-tillers/
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PALLARS DIGITAL
8 de juny del 2017
POESIA ALS PARCS. LLETRES I PAISATGE’17

https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/7611/cap/setmana/poesia/al/pa
rc/natural/alt/pirineu

ESPAIS ESCRITS
11 de juny del 2017
http://www.espaisescrits.cat/que-fem/detall-agenda/passejada-poetica-al-parcnatural-de-l-alt-pirineu
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ARA LLEIDA
Juny del 2017
http://guiaactivitats.aralleida.com/index.php?pagina=activitats&categoria=&idact
ivitat=14767&idioma=string_caes

COMUNE DI ALGHERO
21 de juliol del 2017

POESIA ALS PARCS. LLETRES I PAISATGE’17

http://www.comune.alghero.ss.it/it/comunicazione/eventi-emanifestazioni/evento/Sere-destate-al-Parco-2017/

ALGHERO ECO
29 d’agost del 2017
http://www.algheroeco.com/venerdi-al-via-le-festes-31-de-agost/
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ALGUER.IT
29 d’agost del 2017
http://notizie.alguer.it/n?id=126194
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AGRITURISMO ARCOBALENO ARGHERO
Agost del 2017
http://www.agriturismoarcobalenoalghero.it/eventi-ad-alghero.asp?ID=2&sered-estate-al-parco-2017
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LLETRES CATALANES
1 de setembre del 2017
http://www.lletrescatalanes.cat/ca/lletres-2-0/noticies/item/2005-lletres-alsparcs-viatja-a-l-alguer
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SARDEGNA EVENTI 24
1 de setembre del 2017
http://www.sardegnaeventi24.it/evento/99243-poesia-als-parcs-recital-di-poesiein-sardo-sassarese-a-stintino/
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ALGHERO TURISMO
2 de setembre del 2017
https://www.algheroturismo.eu/poesia-als-parcs-sabato-2-settembre/
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NÚVOL
19 de setembre del 2017
https://www.nuvol.com/noticies/la-font-dels-versos/
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AGENDA PRIORAT
Setembre del 2017
http://www.agendapriorat.cat/activitat/festa-major-scala-dei-2017
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LA VEU
20 d’octubre del 2017
http://www.laveu.info/2017/10/20/brull-acull-diumenge-nou-recital-cicle-poesiaals-parcs/
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LA PREMSA DEL BAIX
25 d’octubre del 2017
https://www.lapremsadelbaix.es/noticies/cultura/17794-begues-acollira-unanova-edicio-de-poesia-als-parcs.html
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NÚVOL
26 d’octubre del 2017
https://www.nuvol.com/noticies/escriure-per-dins-entre-contra-un-paisatge/
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AJUNTAMENT DE BEGUES
26 d’octubre del 2017
http://www.begues.cat/actualitat/noticies/diumenge-mati-de-poesia-i-musica-alcentre-civic-el-roure-dins-el-programa-viu-el-parc.html
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ALCALDIA BEGUES
27 d’octubre del 2017
http://www.alcaldiabegues.cat/?view=15&id_ar=220
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NÚVOL
3 de novembre del 2017
https://www.nuvol.com/noticies/poesia-als-parcs-on-era-la-montse-castella/
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ESPAIS ESCRITS
25 de novembre del 2017
http://www.espaisescrits.cat/que-fem/detall-agenda/foix-al-foix-al-parc-del-foix
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