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El cicle Poesia als Parcs. Lletres i paisatges és un programa impulsat per la Diputació de
Barcelona. El projecte, que consisteix en una programació de recitals poètics realitzats en
parcs de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, té com a objectiu
dinamitzar els espais naturals i alhora visibilitzar autors catalans i la seva obra poètica. La
gestió i coordinació artística del programa d’enguany, 2021, ha estat realitzada per Tramoia
Produccions Culturals.

L’edició d’enguany, desenvolupada entre els mesos de maig i novembre de 2021, ha estat la
setzena. El cicle ha estat condicionat per un escenari postpandèmic que ha modificat les
dinàmiques de producció i consum cultural, tant de públic com d’organització.

Finalment s’han pogut realitzar els quinze recitals previstos en un inici, tot i les incidències
relacionades amb la Covid-19.

Enguany hi han participat el Parc del Castell de Montesquiu, el Parc de la Serralada Litoral, el
Parc Natural de l’Alt Pirineu, el Parc de la Serralada de Marina, el Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac, el Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, el Parc
Natural de la Serra de Montsant, el Parc Natural de la Serra de Collserola, el Parc del Garraf,
el Parc del Montnegre i el Corredor, l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, el Parc del
Foix, tots ells a Catalunya; i el Parc Nacional de l'Illa de l'Alsinara i el Parc de Port del Comte,
a Sardenya.

Seguint amb la iniciativa impulsada en les darreres edicions, enguany al cicle s’ha sumat la
celebració de la commemoració literària de la Generalitat de Catalunya l’Any Felícia Fuster.
Aquesta col·laboració s’ha traduït en la presència de la figura i l’obra de la poeta de la
Barceloneta en un recital a la seva ciutat, concretament al Parc Natural de la Serra de
Collserola, amb l’espectacle T’obro la meva veu sota dels núvols amb les poetes Tònia
Passola i Marta Pérez Sierra, la ballarina Aida González i acompanyament musical de Valeria
Feigan.

Per al disseny i desenvolupament de la proposta, s’ha comptat amb les aliances i
complicitats dels diferents territoris implicats. En aquest sentit, hi ha hagut una estreta
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col·laboració amb les diferents entitats culturals que s’anomenen a continuació: Fundació
Jacint Verdaguer a Folgueroles; 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; MUHBA Vil·la Joana i així com amb la
coordinació amb els ajuntaments dels municipis on han tingut lloc els diferents recitals.

Per últim, amb la voluntat de posar en diàleg la poesia amb altres disciplines artístiques, el
cicle d’enguany ha comptat amb la participació de Pol Padrós (trompeta), Aida González
(ballarina), Valeria Feigan (multiinstrumentista), Xavi Lloses (piano), Xavier Soler (piano), Pau
Roget (cantautor), Biel Colomer (teclats i guitarra), Sandrine Robilliard (violoncel), Bru Ferri
(piano), el Cor Lutiana (coral), Jan Garrido (guitarra i veu), Sara Fontán (violí) i Gerard
Avellaneda (baix).

En total, enguany han participat al cicle vint-i-tres poetes, una companyia teatral, onze
músics, dos cantautors i una ballarina contemporània.
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RESUM EDICIÓ 2021
Presentació del cicle

Parc de la

Dijous 27 de maig

Itinerari poètic al Parc de la Ciutadella amb

Ciutadella,

150 assistents

Juana Dolores, Anna Gas, Laia Maldonado,

Barcelona

Paula S. Piedad i Laura Torres.
Parc de la Serralada

Recital poètic d’Anna Gas, Laia Maldonado i

Ermita de Sant

Dissabte 29 de maig

de Marina

Laura Torres amb acompanyament musical de

Pere de Reixac,

28 assistents

Pol Padrós.

Montcada i Reixac

Parc Natural de la Serra T’obro la meva veu sota dels núvols (poemes de

Jardins del

Diumenge 6 de juny

de Collserola

Felícia Fuster) amb les poetes Tònia Passola i

MUHBA Vil·la

68 assistents

Marta Pérez Sierra, la ballarina Aida González i

Joana, Barcelona

acompanyament musical de Valeria Feigan.

Parc Natural de l'Alt Pirineu Recital de Roger Mas.

Ermita de Farrera, Dissabte 19 i
Farrera

Passejada poètica cap a l’ermita de Santa Eulàlia

diumenge 20 de juny
65 assistents

d’Alendo des del Centre d’Art i Natura.

Parc Natural de Sant Llorenç Recital poètic de Vicenç Altaió i Paulalba amb

La Pahissa del

Dissabte 3 de juliol

del Munt i l’Obac

Marquet de les

28 assistents

acompanyament musical de Xavier Lloses.

Roques, Sant
Llorenç Savall
Parc Natural i Reserva de la Recital poètic d’Andreu Gomila i Teresa Colom

Centre Cívic Xavier Dissabte 17 de juliol

Biosfera del Montseny

Flaquer i Juvany,

amb acompanyament musical de Xavier Soler.

35 assistents

Cànoves i Samalús
Parc Nacional de l'Illa

Trobada poètica amb Pau Vadell i Eugenio

Seu del Parc

Dijous 26 d’agost

de l'Alsinara

Cossu, Joan Oliva i Ignazio Chessa. Intervenció

Nacional, Porto

45 assistents

musical de Pau Roget, acompanyat per Biel

Torres. Sardenya

Colomer.
Parc Port del Comte

Parc

del

i el Corredor

Trobada poètica amb Pau Vadell i Antoni Canu.

Bosc de les

Divendres 27 d’agost

Intervenció musical de Pau Roget, acompanyat

Presonetes,

30 assistents

per Biel Colomer.

l’Alguer, Sardenya

Montnegre Recital poètic de Joan-Lluís Lluís i Esteve
Plantada amb acompanyament musical de
Sandrine Robilliard (violoncel).

Jardí de la Rectoria Diumenge 12
Vella, Sant Celoni

d’octubre
42 assistents
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Parc Natural de la Serra Llibretes i orogènesis amb Neus Borrell i Bru

Cartoixa

Diumenge 26 de

de Montsant

d’Escaladei,

setembre

Cornudella de

75 assistents

Ferri.

Montsant
Espai Natural

Lutiana canta a la natura a càrrec del Cor

Saló Catalunya ,

Dissabte 2 d’octubre

de les Guilleries-Savassona

Lutiana.

Sant Julià de

120 assistents

Vilatorta

Parc del Castell

Nunavut, recital i música a càrrec de Silvie

Cabanya del

Dissabte 23

de Montesquiu

Rothkovic i Jan Garrido.

Castell de

d’octubre

Montesquiu,

50 assistents

Montesquiu

Parc del Garraf

Recital poètic de Blanca Llum Vidal amb

Centre Cívic El

Diumenge 24

acompanyament musical de Sara Fontán.

Roure, Begues

d’octubre
42 assistents

Parc del Foix

Piscina Poesia, espectacle infantil de Genovesa

Castell de

Dissabte 6 de

Narratives Teatrals

Penyafort, Santa

novembre

Margarida i els

16 assistents

Monjos

Parc de la Serralada Litoral

Recital poètic de Paula S. Piedad i Núria

Jardins de Cal

Diumenge 14 de

Martínez-Vernis amb acompanyament musical

Conde, Cabrera de novembre

de Gerard Avellaneda.

Mar

4 assistents
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XIFRES i INDICADORS
● 14 Parcs i/o espais naturals
● 14 Recitals
● 1 passejada poètica
● 23 Poetes
● 1 Ballarina
● 1 Companyia teatral
● 2 Cantautors

PRESSUPOST
CONCEPTE

DESPESA

Disseny del programa artístic

3.146,00 €

Equips de so i altres materials

1.224,52 €

Participació en reunions i altres actes de difusió

1.149,50 €
423,50 €

Elaboració de la memòria
Disseny i desenvolupament pla de comunicació
Cobertura d'actes i realització de fotografies

3.025,00 €
4.114,00

Honoraris poetes participants

6.000,00 €

Honoraris músics participants

2.157,52 €
910,98 €

Desplaçaments i dietes
Administració i gestió

2.192,52 €

Gravació i edició de vídeos resum de cada acte

9.498,48 €

TOTAL

33.842,02 €
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EL CICLE I LA #CULTURASEGURA
La setzena edició del cicle Poesia als Parcs. Lletres i paisatges ha tingut lloc en un context social i
cultural eminentment marcat per l’escenari post pandèmia derivat de la Covid-19. Aquest escenari
posa en joc dues dinàmiques que condicionen la realització d’esdeveniments culturals: per una
banda, la necessitat de la població de gaudir d’activitats i esdeveniments culturals arreu del territori i
per l’altra, la incertesa dels escenaris de reobertura de l’activitat cultural i les restriccions vinculades
a l’organització d’actes amb públic.

En trets generals, aquesta realitat ha obligat a l’organització a mantenir algunes de les mesures
excepcionals en diferents àmbits del programa i alhora a poder recuperar, de mica en mica, la
“normalitat” del format del cicle: el format de les actuacions, la comunicació del cicle, la gestió del
públic i la producció dels espectacles.

Enguany el cicle ha pogut recuperar el format presencial de les actuacions, que en la seva edició
2020 va veure com es convertia el 50% del programa artístic a un format audiovisual. El retorn a la
presencialitat ha permès fer una programació des d’una lògica habitual d’espectacles poètics i
musicals.

La presencialitat en aquest context ha vingut condicionada per les noves formes d’interacció amb
l’audiència. La necessitat de registrar les persones assistents als actes públics i la limitació
d’aforament han obligat a generar mecanismes de preinscripció que es van instaurar en l’anterior
edició. En aquest sentit, la producció del cicle requereix algunes tasques noves com la gestió de les
inscripcions, el control d’aforament i accés a sala i la preparació de l’espai seguint les mesures
d’aforament limitat i separació de persones i grups bombolla. Tot aquest seguit de mesures i controls
sanitaris i protocolaris afecta i reforça la producció dels recitals presencials i la fa més complexa.

En relació a la comunicació del cicle, en l’edició d’enguany s’ha mantingut la política de no produir
materials promocionals físics, per tant, no s’han imprès programes ni materials promocionals
(cartells genèrics i específics) que suposaven un gran abast comunicatiu arreu del territori.

Amb tot això, doncs, des de l’organització del cicle es considera que s’ha assolit l’objectiu de garantir
la realització de tots els actes.
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La setzena edició del cicle Poesia als Parcs. Lletres i Paisatges ha estat marcada per la recuperació de
les dinàmiques d’activitat cultural després de la pandèmia de la Covid-19 amb tot el seguit de
mesures i restriccions que han limitat la vida cultural i social al territori. Aquesta realitat ha exigit una
major flexibilitat a l’organització per gestionar els canvis, les modificacions en les restriccions i les
incidències viscudes amb la trentena llarga d’artistes que han protagonitzat el cicle.

Malgrat la incertesa existent a l’inici del cicle, finalment s’han pogut realitzar els quinze espectacles
poètics programats arreu del territori, tots ells presencials, en catorze parcs i/o espais naturals del
territori català i de Sardenya.

Evolució de públic
2017

2018

2019

2020

2021

-

-

76

-

150

30

30

31

virtual

4

-

35

43

40

50

Parc Natural de Sant Llorenç
del Munt i l’Obac

70

12

112

virtual

28

Parc Natural de l’Alt Pirineu

50

23

36

35

65

Parc de la Serralada de Marina

20

40

12

virtual

28

L’Alguer (Parco di Porto
Conte i Parco Nazionale
dell’Isola dell’Alsinara)

70

180

96

-

75

Parc Natural de la Serra
de Montsant

80

67

150

80

75

-

6

58

virtual

120

Parc del Montnegre i el Corredor

25

15

66

virtual

42

Parc Natural del Montseny. Reserva de la
Biosfera

50

48

42

virtual

35

Parc del Garraf

60

47

47

virtual

42

Parc del Foix

0

35

18

47

16

Parc Natural de la Serra de Collserola

-

6

110

65

68

455

538

897

267

798

Recital inaugural
Parc de la Serralada Litoral
Parc del Castell de Montesquiu

Espai Natural de les
Guilleries-Savassona
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PLA DE COMUNICACIÓ
A continuació es presenta l’estratègia de comunicació portada a terme a partir de les accions
realitzades per cadascun dels recitals de forma transversal al llarg del cicle, realitzada enguany
únicament en format online (programa del cicle, cartell genèric i accions a xarxes socials i
newsletter). L’estratègia de comunicació portada a terme es presenta estructurada a partir del que
s’ha realitzat per a cada un dels recitals organitzats, així com les tasques desenvolupades
transversalment al llarg de tot el cicle.

El Pla de comunicació ha estat desenvolupat per l’equip de Tramoia però amb la complicitat i
col·laboració de l’equip i recursos de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de
Barcelona i els tècnics d’ús públic de cada parc. Aquesta coordinació ha permès la planificació i
execució de les diferents accions, també a través dels seus mitjans i canals (butlletins institucionals,
xarxes socials,...).

La novetat en la comunicació d’enguany ha estat la supressió de tots els productes en paper, una
acció que suposa un gran estalvi logístic i alhora una reducció de la despesa, tant en recursos
materials com econòmics, que suposen un reducció important de l’impacte mediambiental del
programa.

Considerem pertinent valorar l’impacte d’aquest estalvi del material offline en la visibilització del
projecte i l’impacte territorial de les comunicacions.
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CARTELLS
CARTELL GENERAL

CARTELL ESPECÍFIC PER RECITAL

PROGRAMA DE MÀ (FULLET ONLINE)
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ONLINE: XARXES SOCIALS
1.351 seguidors a Facebook de Poesia als Parcs
13.000 seguidors a Twitter de Xarxa de Parcs Naturals
1.465 seguidors a Twitter de Tramoia Produccions Culturals
29.700 seguidors a Instagram Xarxa de Parcs Naturals
746 seguidors a Instagram Tramoia Produccions Culturals

L’equip de Tramoia s’ha coordinat enguany amb els referents de comunicació de la Xarxa de Parcs
Naturals per desenvolupar un Pla de comunicació per al programa, tant a nivell general com específic
per a cadascun dels recitals. La tasca de Tramoia s’ha centrat en la creació de materials de
comunicació per a les xarxes socials, concretament a Facebook i Twitter.

Com a novetat d’enguany, s’ha treballat amb la xarxa Instagram de manera espontània per reforçar la
inscripció als recitals. Des de Tramoia Produccions Culturals s’apunta l’interès de pensar, per a
properes edicions del cicle, la consolidació de les accions en aquesta xarxa (cartells del recital,
imatges del mateix dia i altres accions possibles).

POSTALS POÈTIQUES
Per a Twitter s’han dissenyat les postals poètiques per a cadascun dels recitals programats. Aquests
materials recullen versos i fotografies dels artistes participants el cicle en format postal.
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Per a Facebook, enguany s’han produït les imatges de capçalera per a la publicació d’esdeveniments
de cadascun dels recitals per tal d’incorporar la imatge corporativa a l’agenda de la xarxa social.
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CRÒNIQUES DELS RECITALS
Aquesta edició s’han escrit un total de 15 cròniques per comunicar els recitals que s’han dut
a terme i que han estat produits i coberts per l’equip de Tramoia Produccions Culturals.
Aquestes cròniques han estat publicades i difoses a través de la newsletter de la Xarxa de
Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.
28/05/2021
El 16è cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges arrenca amb una potent acció poètica
conjunta al Parc de la Ciutadella de Barcelona

Paula S. Piedad recitant a la glorieta del Parc de la Ciutadella. Autor: Diputació de Barcelona

Una potent acció poètica conjunta protagonitzada per cinc dones poetes d’una generació emergent
va inaugurar el dijous 27 de maig a la tarda, al Parc de la Ciutadella de Barcelona, el 16è cicle Poesia
als parcs. Lletres i paisatges. Entre les 18.30 i les 20 h, Juana Dolores, Anna Gas, Laia Maldonado,
Paula S. Piedad i Laura Torres van recitar les seves composicions al públic dibuixant un itinerari
poètic per diversos espais emblemàtics del Parc. Ara, el proper recital serà el dissabte 29 de maig a
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l'ermita de Sant Pere de Reixac (Montcada i Reixac), al Parc de la Serralada de Marina. Tots els
recitals són gratuïts, però cal inscripció prèvia.
Des de la cascada monumental, la glorieta, l'illa del llac i el mamut, les poetes Juana Dolores, Anna
Gas, Laia Maldonado, Paula S. Piedad i Laura Torres van recitar, cada quinze minuts entre les 18.30 i
les 20 h, els seus poemes. En total, va haver-hi trenta recitals breus, cadascun únic i irrepetible.
L'acció poètica, de caràcter efímer i petit format, va comptar amb la complicitat dels oients, a través
de la força i la proximitat de la paraula.
L’acció poètica celebrada ahir a la Ciutadella donava el tret de sortida al tradicional cicle de recitals
Poesia als parcs. Lletres i paisatges, que organitza des de fa setze anys la Xarxa de Parcs Naturals
de la Diputació de Barcelona i que porta espectacles poeticomusicals a diversos espais protegits de
la Xarxa de Parcs Naturals i a d’altres parcs de Catalunya i a l'illa de Sardenya.
01/06/2021
Anna Gas, Laia Maldonado i Laura Torres omplen de poesia l'entorn de l'ermita de Sant Pere
de Reixac, al Parc de la Serralada de Marina

Els músics i les tres poetes durant el recital al Parc de la Serralada de Marina. Autor: Tramoia Produccions
Culturals

Després de l’espectacle inaugural del cicle el dijous 27 de maig al Parc de la Ciutadella de Barcelona,
el dissabte 29 de maig el 16è Poesia als parcs. Lletres i paisatges va programar el primer recital en
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un espai natural de la Xarxa de Parcs Naturals. Durant prop d’una hora, una trentena de persones
van gaudir de les composicions d’Anna Gas, Laia Maldonado i Laura Torres amb l’acompanyament
musical de Pol Padrós i Miquel Rossy a l’ermita de Sant Pere de Reixac (Montcada i Reixac), al Parc
de la Serralada de Marina.
Les joves poetes Anna Gas, Laia Maldonado i Laura Torres Bauzà van ser les escollides per
protagonitzar el recital al Parc de la Serralada de Marina, el primer en un espai natural de la Xarxa de
Parcs Naturals dins el 16è cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges. Les poetes van comptar amb
l’acompanyament musical del trompetista de jazz Pol Padrós i del guitarrista Miquel Rossy, qui va fer
duet amb Laia Maldonado.
El recital, organitzat amb la col·laboració de l’Associació Amics de Reixac, va aplegar prop d'una
trentena de persones al voltant de l’ermita de Sant Pere de Reixac. L’organització del cicle va apostar
per donar el tret de sortida reivindicant una nova generació emergent de poetes que, tot i la curta
trajectòria que tenen a les seves espatlles, han rebut nombrosos premis i reconeixements.
L’actuació es va iniciar amb la poeta barcelonina Anna Gas, guardonada l’any 2020 amb el Premi
Mercè Rodoreda de contes i narracions pel recull El pèndol i amb el Premi Cavall Verd de poesia el
mateix any pel poemari Llengua d'àntrax publicat per Edicions del Buc. La seva poètica explora la
paradoxa, el cos foradat (pell, carn i ossos), el llenguatge i l’altre. Vegeu-ne un vídeo resum.
Recitant de forma alterna en rondes, la poesia de Gas va ressonar junt amb els versos de Laia
Maldonado i Laura Torres Bauzà. Així, la tarragonina Laia Maldonado, I Premi de Poesia Ventura
Ametller pel seu poemari L’arquitecte publicat per Edicions de 1984, va recitar acompanyada amb la
guitarra de Miquel Rossy (veure vídeo) en una proposta que augura ser l’avantsala d’una
col·laboració sòlida i fructífera. La poesia de Maldonado remet directament a la vivència i la
construcció del jo, el d’una dona jove de vint-i-pocs anys que mira i viu el món.
El collage de veus poètiques el va acabar de formar la poeta Laura Torres Bauzà (vídeo resum). La
mallorquina va guanyar enguany el III Certamen Art Jove de Poesia Salvador Iborra convocat per
l'AELC amb l'Agència Catalana de la Joventut i l'Institut Balear de la Joventut amb el seu poemari Els
temps últims. La seva proposta va estar farcida de poemes breus que convidaven a mirar i a mirar-se
en un diàleg infinit entre la representació i l’autorepresentació.
El recital va comptar amb el trompetista de jazz Pol Padrós, el qual va delectar el públic amb un
itinerari musical farcit d’improvisacions i variacions d’estàndards jazzístics talentoses (escolteu-lo en
aquest vídeo).
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11/06/2021
Poesia als parcs. Lletres i paisatges recorda Felícia Fuster en l'any del seu centenari amb un
espectacle al Parc Natural de la Serra de Collserola

Les quatre artistes durant l'espectacle al pati del MUHBA Vil·la Joana. Autor: Tramoia Produccions Culturals

El cicle de recitals Poesia als parcs. Lletres i paisatges avança i el diumenge 6 de juny al vespre el
pati de Vil·la Joana, seu del Museu d’Història de Barcelona (MUHBA), enmig del Parc Natural de la
Serra de Collserola, va acollir 'T’obro la meva veu sota dels núvols'. El recital, una proposta
multidisciplinària amb les poetes Tònia Passola i Marta Pérez Sierra, la ballarina Aida González i la
músic Valeria Feigan, s’emmarcava en la commemoració de l’Any Felícia Fuster.
El cicle Poesia als Parcs. Lletres i paisatges continua el seu itinerari particular arreu del territori oferint
espectacles i recitals poètics en espais i entorns naturals i, després del recital d’Anna Gas, Laia
Maldonado i Laura Torres al Parc de la Serralada de Marina el 29 de maig, va arribar el torn del Parc
Natural de la Serra de Collserola.
Per a l’ocasió, el recital es va ubicar a Vil·la Joana, la darrera casa on va viure el poeta Jacint
Verdaguer, el qual morí allí mateix el 10 de juny del 1902. L’edifici, que ha patit nombroses
transformacions al llarg de la història, és a dia d’avui una de les seus del Museu d’Història de
Barcelona sota el nom MUHBA Vil·la Joana Casa Verdaguer de la literatura. El recinte és, alhora, un

MEMÒRIA_POESIA ALS PARCS. LLETRES I PAISATGE 2021
16

memorial i una casa de i per a la literatura, un espai que posa en relleu i reivindica el valor de la
paraula literària a partir de la figura de l’autor de Folgueroles.
En aquest entorn, el diumenge 6 de juny al vespre les poetes Tònia Passola i Marta Pérez Sierra,
acompanyades de la ballarina Aida González i la músic Valeria Feigan, van presentar el seu
espectacle T’obro la meva veu sota dels núvols (Poemes de Felícia Fuster) estrenat el maig a la Fira
Litterarum de Móra d’Ebre. La proposta, emmarcada en l'Any Felícia Fuster, és un espectacle
multidisciplinari que agermana literatura, música i dansa i que transmet el caràcter visual de la poesia
de Felícia Fuster i el seu llegat innovador i universal.
T’obro la meva veu sota dels núvols pren com a base una selecció de textos de l’artista i els posa en
escena en un diàleg constant amb la música de Valeria Feigan i la dansa, gran protagonista de
l’espectacle, de la jove Aida González.
La proposta, que va ser molt ben rebuda pel públic que es va aplegar a Vil·la Joana i va fer reviure la
figura i l’obra d’una veu molt potent i original que es va guiar sempre per l’experimentació i va encetar
camins poètics i pictòrics nous que la fan plenament contemporània.
Any Felícia Fuster
Felícia Fuster (Barcelona 1921- París 2012) va ser poeta, traductora i artista plàstica, amb una obra
que combina els diferents llenguatges i que estableix estrets vasos comunicants entre pintura i
literatura. Forçada a exiliar-se a París, com tants altres artistes de l’època va desenvolupar la seva
trajectòria artística a l’estranger durant molts anys i no va ser fins al 1984 que va irrompre en la lírica
catalana amb el llibre Una cançó per a ningú i trenta diàlegs inútils, en què mostrava una veu, nova i
alhora madura. A partir d’aquell moment va desplegar amb gran força la seva obra literària i pictòrica,
que va trobar un ampli ressò entre poetes i crítics.
Com una ombrel·la / t'obro la meva veu sota dels núvols / i m'empasso la neu per fer-me forta
escric les notes / del vent / i canto amb tinta roja
Felícia Fuster, “Amb tinta roja”, Passarel·les / Mosaïques (1992)
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22/06/2021
Roger Mas porta la música i la poesia a Farrera, en el marc del cicle Poesia als parcs. Lletres i
paisatges

Roger Mas a l'interior de l'església de Farrera. Autor: Tramoia Produccions Culturals

Farrera, situat al Parc Natural de l’Alt Pirineu, va acollir el cap de setmana del 19 i 20 de juny els
recitals organitzats en el marc del cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges. L’artista convidat per a
l’ocasió va ser el cantautor Roger Mas, que va actuar acompanyat de la seva guitarra i que va oferir
un recital concert que va girar a l’entorn del seu llibre El dolor de la bellesa. El cicle continua al juliol
amb els recitals al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac (3 de juliol), al Parc Natural del
Montseny (10 de juliol) i al Parc de la Serralada Litoral (17 de juliol).
A Farrera, Roger Mas va combinar cançons amb la lectura de poemes, recitat de textos i explicació
d’anècdotes. El concert recital, que s’havia de celebrar al pati del Centre d’Art i Natura (CAN), va tenir
lloc, finalment, a l'interior de l’església de Sant Roc de Farrera o Santa Eulàlia de Mèrida de Farrera,
degut a les inclemències del temps.
Una cinquantena de persones van assistir a un concert recital en què Mas va generar un clima de
proximitat, confiança i complicitat amb el públic. L’artista va compartir les seves vivències personals a
Farrera i va cantar cançons inèdites del seu nou disc, encara no publicat, amb composicions escrites
precisament en aquest indret.
Després de tres bisos, Mas va acabar regalant al públic una emotiva interpretació a capella de la
Dama d’Aragó. Per fer-ho, l’artista va demanar apagar els llums de l’església i va asseure’s tot sol en
un banc de la primera fila mirant cap a l’altar i amb un silenci aclaparador per part del públic.
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L’endemà al matí, el dia va arrencar amb un cel molt tapat, pluja i fortes ratxes de vent que feien
pensar que el recital s’hauria de fer a l’interior del Centre d’Art i Natura. Però pocs minuts abans de
l’hora prevista d’inici, els núvols van deixar pas a un cel net i assolellat i es va poder celebrar la ja
mítica passejada poètica fins a l’ermita de Santa Eulàlia d’Alendo.
Més de quinze persones s’hi van aplegar i van compartir lectures de textos i poemes d’autors
diversos. En Roger Mas també va participar-hi i va fer algunes lectures del llibre Canigó, de Jacint
Verdaguer.
12/07/2021
El cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges arriba a la Pahissa del Marquet amb Vicenç Altaió,
Paulalba i Xavier Lloses

Vicenç Altaió recitant amb Ester Xargay, Joaquim Sala-Sanahuja i Paulalba. Autor: Tramoia Cultura

L'era de la Pahissa del Marquet de les Roques va acollir, el dissabte 3 de juliol, un espectacle poètic
vinculat a l’exposició 'Alfons Borrell a quatre mans. Llibres d'artistes i projectes' en el marc del cicle
Poesia als parcs. Lletres i paisatges. El recital a càrrec dels poetes Vicenç Altaió i Paulalba i del
músic Xavier Lloses va aplegar un públic meravellat per la bellesa de l'indret. Abans del recital, tots
els assistents van poder gaudir d'una visita comentada de l'exposició ubicada a la Sala 1 de la
Pahissa del Marquet.
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Des del 5 de juny, el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac compta amb un nou equipament
cultural, la Pahissa del Marquet-Arts-Lletres-Natura, situat al que fou la pallissa de la casa d’estiueig
del poeta Joan Oliver, Pere Quart, coneguda com el Marquet de les Roques, situada a la vall d’Horta,
al terme municipal de Sant Llorenç Savall.
Aquest espai ha nascut amb l’objectiu de convertir-se en un centre de creació i pensament al voltant
de les arts, especialment de la creació literària, amb la participació tant d’escriptors del món de l’art
que desenvolupen activitats artístiques com d’artistes que també són escriptors o que tenen una
vinculació amb les lletres.
Un mes després de la seva inauguració, en el marc del cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges i al
voltant de la mostra “Alfons Borrell a quatre mans. Llibres d'artistes i projectes” dedicada a Alfons
Borrell, artista i pintor sabadellenc desaparegut fa pocs mesos, els poetes Vicenç Altaió i Paulalba i el
músic Xavier Lloses van oferir un espectacle poètic.
El piano de Xavier Lloses va convidar el públic a asseure’s amb les seves músiques imaginàries, i tot
seguit, Vicenç Altaió, Paulalba, Ester Xargay i Joaquim Sala-Sanahuja van llegir a diferents veus un
text d’Alfons Borrell en què es reivindicava la seva voluntat: no tan sols pintar sinó esdevenir pintura.
Tot seguit, el mateix Altaió va llegir dos poemes; el primer d’ells, titulat “Ara”, escrit per a Alfons
Borrell i, el segon, dedicat a Carles Hac Mor.
A partir d’aquí, el recital va continuar amb un joc de veus altern entre els tres artistes: les melodies
magnètiques de Xavier Lloses, la poesia conceptual d’Altaió i l’homenatge particular de Paulalba a
l’amistat entre les dones. A l’era de la Pahissa del Marquet hi van ressonar les paraules de Joana
Raspall, Enric Casasses, Ramon Llull, Brigitte Vasallo, entre d’altres, per acabar entonant, públic
inclòs, la “Cançó de fer camí” de Maria Mercè Marçal.
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12/07/2021
La brisa omple de poesia el Montseny amb el recital de Poesia als parcs de Teresa Colom i
Andreu Gomila a Samalús

Vista general del recital, a l'exterior de les antigues escoles de Samalús. Autor: XPN

La localitat vallesana de Cànoves i Samalús va acollir el dissabte 10 de juliol el recital del Parc
Natural del Montseny organitzat en el marc del cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges. Els
poetes convidats van ser Teresa Colom i Andreu Gomila, amb l’acompanyament musical de
Xavier Soler. El cicle continua a l'agost amb els recitals al Parc Nacional de l'Illa de l'Alsinara (26
d’agost) i al Parc de Port del Comte (27 de d’agost). El del Parc de la Serralada Litoral del 17 de
juliol s'ha hagut d'ajornar.
Dissabte a les set de la tarda. Una quarantena de persona, infants, joves i grans, seuen a
l’ombra dels magnífics pins que guarden el pati de pedra del Centre Cívic Xavier Flaquer i
Juvany, les antigues escoles de Samalús (Vallès Oriental). Comença el recital de Poesia als
parcs i una suau brisa acompanya les primeres notes de la tiorba que, als dits del músic Xavier
Soler, omple l’espai amb les melodies greus i dolces pròpies de la música antiga. El vent, les
cordes de la tiorba i la guitarra barroca, juntament amb la veu del jove intèrpret, marcaran els
temps i bressaran les paraules dels poetes al llarg de tot l’espectacle.
Aplaudiments i és el torn de la poesia narrativa i íntima de Teresa Colom, delicada i mordaç com
els seus poemes. L’autora andorrana recita textos de la seva darrera obra “El cementiri de les
matrioixques”, juntament amb altres del seu extens poemari. Emociona la seva veu i les seves
paraules que parlen de la família, de la mort i de la bogeria.
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Música de guitarra i Andreu Gomila, poeta i periodista, ens fa viatjar a la seva Mallorca natal
amb “Felanitx”, obra guardonada amb el 18è Premi de Poesia Sant Cugat a la memòria de
Gabriel Ferrater. Felanitx parla d’un lloc i d’un paisatge que explica qui és l’autor i d’on ve, en
una recerca de la seva pròpia identitat. Els versos de Gomila, plens de metàfores i imatges,
traspuen nostàlgia i deixen als llavis dels assistents al recital a la petita localitat vallesana el
regust salat del Mediterrani.
La brisa que es transforma en vent i a voltes és ràfega que infla i fa caure el cartell del
programa, torna a bufar suau i el recital s’acaba. El públic dempeus aplaudeix amb força als tres
intèrprets, i junts després d’un any de pandèmia, celebrem la poesia, la música i la vida.
01/09/2021
Poesia als parcs. Lletres i paisatges se suma a les Festes del 31 d'agost de l'Alguer amb dos
recitals

Pau Vadell recitant al Parc Nacional de l'Illa de l'Asinara. Autor: Tramoia Produccions Culturals

El cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges s’ha sumat a la celebració de les Festes del 31 d’agost
de l’Alguer amb un doble recital poètic a càrrec del poeta mallorquí Pau Vadell, al qual s’hi han sumat
els poetes algueresos Antoni Canu, Joan Oliva i Ignazio Chessa i Eugenio Cossu, de Porto Torres.
Els recitals van tenir lloc el 26 i 27 d’agost a Sardenya (Itàlia).
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Com ja marca la tradició, en la seva setzena edició, el cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges ha
omplert de nou de poesia les Festes del 31 d’Agost de l’Alguer que l’Obra Cultural de l’Alguer
organitza, en col·laboració amb la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.
Aquesta celebració anual festeja i reivindica l'agermanament entre la cultura i la llengua catalana i
l’algueresa, teixint ponts i reforçant el vincle històric i tradicional que ambdues parts del Mediterrani
tenen. Per a l'ocasió, la delegació catalana va comptar amb una proposta artística molt àmplia en què
la poesia, la música i la pintura van ser-hi presents.
Es van organitzar dos recitals en què el poeta i editor AdiA Edicions Pau Vadell, provinent de
Mallorca, va compartir escenari amb poetes i artistes sards. El primer dels recitals va tenir lloc el
dijous 26 d’agost al jardí del Museu del Port de Porto Torres, Parc Nacional de l'Illa de l'Asinara, en el
qual hi van participar els artistes i poetes locals Eugenio Cossu, Joan Oliva i Ignazio Chessa.
La poesia profunda, arrelada i embriagadora de Pau Vadell, que va recitar algunes de les
composicions de la seva extensa obra poètica, va inaugurar la vetllada poètica. Tot seguit, Eugenio
Cossu va recitar uns versos de Shakespeare traduïts al sassarese, dialecte que es parla a Sassari,
Porto Torres i Sorso. Tot seguit, Ignazio Chessa, participant del circuit de poetry slam de Sardenya,
va recitar uns poemes propis per donar pas a Joan Oliva, qui va llegir un text poètic reivindicant la
cura del territori amenaçat de Punta Giglio.
El segon recital va tenir lloc el divendres 27 d’agost al Bosc de les Presonetes, al Parc Natural de
Port del Comte. Per a l’ocasió, el poeta Pau Vadell va compartir escenari amb Antoni Canu, una de
les veus poètiques més reconegudes de l’Alguer, distingit l’any 2020 amb la Creu de Sant Jordi.
Com a novetat d’enguany, la música també va omplir els recitals emmarcats en les Festes d’Agost de
l’Alguer. Un cop acabada la poesia, en ambdós recitals van pujar a l’escenari el cantant i compositor
Pau Roget acompanyat de Biel Colomer que van presentar cançons de collita pròpia recollides a
l’àlbum Skypiea i alguna versió del grup Massaviu del qual Colomer n’és integrant. Melodies indi pop i
atmosferes inspiradores cuinades per joves talents des del Baix Montseny.
La commemoració de les Festes de l’Alguer es va tancar amb un tríptic d’actes al voltant del llibre
Anant i mirant, un recull de vint-i-tres obres de diferents artistes catalans que palesen sensacions
inspirades en les cançons del cantautor alguerès Claudio Gabriel Sanna, coordinat per Jordi Aligué i
Anna Bellvehí, de Vallgrassa, Centre Experimental de les Arts, del Parc del Garraf. Es va organitzar
una presentació del llibre al jardí del Museu del Corall i una exposició de les esmentades obres a la
galeria d’art contemporani Bonaire, així com un concert a càrrec de Claudi Gabriel Sanna i el grup
Rall, que va obrir una nova intervenció musical de Pau Roget, acompanyat de Biel Colomer.
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15/09/2021
Joan-Lluís Lluís i Esteve Plantada, protagonistes del recital Poesia als parcs al Parc del
Montnegre i el Corredor

Plantada, Lluís i Robilliars davant la Rectoria Vella. Autor: Tramoia Produccions Culturals

El diumenge 12 de setembre va tenir lloc el recital poètic a càrrec d’Esteve Plantada i Joan-Lluís Lluís
a la Rectoria Vella de Sant Celoni, al Parc del Montnegre i el Corredor, dins el cicle Poesia als Parcs.
Lletres i paisatges. Per a l’ocasió, el violoncel de Sandrine Robilliard va posar-hi l’apunt musical.
La cita anual a la font de Pradelló, organitzada per la Xarxa de Parcs Naturals dins del cicle Poesia
als parcs. Lletres i paisatges, es va desplaçar enguany al centre de la població, a la Rectoria Vella de
Sant Celoni. El canvi d’ubicació de darrera hora davant l’amenaça de pluja no va aigualir el recital
poètic programat en el marc també de la Festa Major de Sant Celoni.
El públic que es va apropar a l’emplaçament va gaudir de la presència de dues figures notables de
l’escena literària catalana amb trajectòries diverses però importants en ambdós casos. Per una
banda, van escoltar Esteve Plantada, poeta granollerí inquiet i amb una àmplia presència als mitjans i
a l’ecosistema cultural català, on a banda d’escriure poesia també exerceix de periodista cultural,
crític de cinema i professor entre d’altres. Des que als disset anys es va endur el Premi de poesia
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Amadeu Oller per a poetes inèdits, ha publicat set poemaris traduïts a diverses llengües i presentats
arreu.
El públic va poder gaudir de les composicions recollides a Troncal (LaBreu, 2020), un poemari que va
germinar l'octubre del 2017, ara fa quatre anys, en una trobada de poetes al Parc Natural i Reserva
de la Biosfera del Montseny, concretament al municipi del Brull, en el marc del mateix cicle Poesia als
parcs. Lletres i paisatges. En aquest retir poètic, Plantada va iniciar el camí de plasmar el paisatge de
la seva vida, el Montseny, en un llibre.
L’altra meitat de l’espai poètic de la vetllada el va ocupar Joan-Lluís Lluís, novel·lista, traductor,
assagista i columnista en llengua catalana que va arribar des de la Catalunya del Nord. Amb una
llarga trajectòria reconeguda com a novel·lista, l’autor va presentar el seu primer poemari Salives
(Cafè Central / Eumo, 2021). Tal com va explicar el poeta, les composicions presentades i recollides
en aquesta primera publicació són aquelles que ha salvat de tots aquells escrits elaborats durant
desenes d’anys. La selecció per a aquest recital es va centrar en el desig, de la foscor a la llum
transitant pels seus clarobscurs.
Per a l’ocasió, els poetes van gaudir de l'acompanyament de Sandrine Robilliard al violoncel qui va
cosir, amb un repertori que va incloure interpretacions de clàssics i temes propis, un itinerari deliciós
per a una matinal poètica d’alta volada al Parc del Montnegre i el Corredor.
29/09/2021
Neus Borrell i Bru Ferri ofereixen un recital delicat i íntim a la cartoixa d'Escaladei en el marc
del cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges
La sala del refetor de la cartoixa d'Escaladei va acollir el diumenge 26 de setembre una seixantena
de persones per gaudir del recital previst en el marc del cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges.
Enguany, a la cita del cicle al Parc Natural de la Serra de Montsant hi participaven els artistes Neus
Borrell i Bru Ferri amb l'espectacle Llibretes i orogènesis.
El duet de veu i piano format pels artistes Neus Borrell i Bru Ferri va presentar el diumenge 26 de
setembre a la cartoixa d’Escaladei, al Parc Natural de la Serra de Montsant, temes dels seus dos
darrers treballs editats, especialment de l'àlbum Llibretes i orogènesis.
Borrell i Ferri van cantar a Pepe Sales, Maria Mercè Marçal, Blanca Llum Vidal, Doroty Armenia i
Oriol Sauleda. Tots els textos escollits van ser extrets de llibretes i dietaris dels poetes, la majoria
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inèdits o bé

Públic aplegat a la sala del refetor per escoltar Neus Borrell i Bru Ferri. Autor: Tramoia Produccions Culturals

edicions pòstumes, en què es descobria un contingut d’una intimitat preciosa que el duet va saber
traslladar a la musicalitat i fer-la col·lectiva.
La sala del refetor de la cartoixa d’Escaladei va acollir un clima molt respectuós i d’atenció completa
vers els artistes, ja que no es va sentir cap aplaudiment fins al final del recital concert.
L’espectacle va estar coorganitzat amb l'entitat local Centre Quim Soler, la literatura i el vi, que, en
finalitzar, va oferir un vermut obert a totes les persones assistents.
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06/10/2021
La natura i la paraula, protagonistes del concert del Cor Lutiana dins el cicle Poesia als parcs.
Lletres i paisatges

El Cor Lutiana al Saló Catalunya de Sant Julià de Vilatorta. Autor: Tramoia Produccions Culturals

El Cor Lutiana va oferir el dissabte dia 2 d’octubre a la tarda el recital Lutiana canta a la natura, una
selecció de peces inspirades en poemes al voltant de la flora, la fauna i el paisatge. La proposta
s’emmarcava dins el cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges en la seva aturada anual a l’Espai
Natural de les Guilleries-Savassona.
El Saló Catalunya de Sant Julià de Vilatorta va aplegar un centenar de persones el diumenge 2
d’octubre en el marc del cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges, el programa de la Xarxa de Parcs
Naturals que proposa un espai de diàleg entre la poesia i el paisatge, la natura i la paraula.
L’arribada del cicle a l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona va venir de la mà del Cor Lutiana,
una formació coral d’Arbúcies amb més de vint anys d'història i formada exclusivament per dones.
Per a l’ocasió, la formació va estrenar el seu espectacle Lutiana canta a la natura, una proposta
musical inspirada en poemes vinculats a la natura, la flora i la fauna. La selecció dels poemes es va
fer conjuntament amb la Fundació Jacint Verdaguer amb seu a Folgueroles.
El programa, que va combinar cançons cantades a cor amb la lectura d’alguns poemes, va incloure
temes tant coneguts com "L’emigrant" de Jacint Verdaguer, "Damunt de tu només les flors" de Josep
Janés amb música de Frederic Mompou o un petit homenatge al Bestiari de Josep Carner. El
repertori també va incloure adaptacions de cançons tradicionals alemanyes com "Heidenröslein" o
britàniques com "The corn song", i també clàssics catalans com "Muntanyes del Canigó".
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El Cor Lutiana compta amb una extensa trajectòria de concerts i actuacions arreu del territori català,
amb reconeixements com el tercer premi en la competició de cors femenins del Festival Internacional
de Música de Cantonigròs, el juliol del 2015, o el tercer premi en la categoria d’adults del prestigiós
Certamen Coral d’Ejea de los Caballeros, a l’Aragó, l’abril del 2017. La formació també va tenir molta
presència mediàtica arran de la participació al programa Oh Happy Day de TV3, l’any 2015.
27/10/2021

La Cabanya del Castell acull Nunavut, la singular proposta artística de la poeta Silvie
Rothkovic i el músic Jan Garrido

Nunavut, a la Cabanya del Castell de Montesquiu. Autor: Tramoia Produccions Culturals

27/10/2021

La poeta Silvie Rothkovic i el músic Jan Garrido es donen la mà amb Nunavut, un paisatge
poeticomusical que es va presentar el dissabte 23 d’octubre al vespre dins Poesia als parcs.
Lletres i paisatges. L’actuació va tenir lloc a la Cabanya del Castell del Parc del Castell de
Montesquiu en el marc també del cicle Notes a la Cabanya.
La Cabanya del Castell de Montesquiu es va convertir per una nit en un refugi iglú on van sonar
els versos i les cançons de Nunavut, la proposta artística creada per la poeta Silvie Rothkovic i
el músic Jan Garrido, cantant de la formació Xiula.
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El públic que va omplir la Cabanya del Castell va gaudir del viatge al paratge imaginàriament
nòrdic que proposa Nunavut: un díptic poètic i musical que mostra, per una banda, la proposta
musical que Jan Garrido ha configurat tot viatjant per l'univers poètic de Rothkovic, i per l'altra, el
mateix poemari, el punt neuràlgic de l'aventura: Als llacs (LaBreu, 2021). Ambdues obres
uneixen rutes i acaben configurant un llibre físic amb onze paisatges sonors, imatges, poesia i
textos complementaris que es tradueix en un concert deliciós.
Hotel Iglú és el títol de l’àlbum que Nunavut va presentar i en ell s’hi explica la història de
l’explorador Peter Freuchen. Aquest queda atrapat en un iglú rodejat de llops i així comença un
viatge ben especial en què s’enfrontarà a laberints personals i a somnis que sempre tornen. Un
viatge fosc a un paisatge fred i nòrdic en el qual la música i la poesia cerquen el refugi on
escalfar-se.
L’actuació es va emmarcar en dos cicles que, per a l’ocasió, conflueixen i programen plegats: el
programa Notes a la Cabanya organitzat des del Parc del Castell de Montesquiu i que, enguany,
ha acollit artistes com Ferran Savall i Momi Maiga, Leftsiders, Coloma Bertran i Arnau Tordera o
la formació TresCant; i el cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges, que ja enfila la recta final de
la seva setzena edició arreu dels parcs de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de
Barcelona i d’altres com el Parc Natural de l’Alt Pirineu o el Parc Natural de la Serra de Montsant
i la ciutat de l’Alguer.
27/10/2021
Blanca Llum Vidal i Sara Fontán, protagonistes d'un recital colpidor al Centre Cívic El Roure,
Begues, al Parc del Garraf

Sara Fontán i Blanca Llum Vidal al Centre Cívic El Roure, a Begues. Autor: Tramoia Produccions Culturals
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El Centre Cívic El Roure de Begues, al Parc del Garraf, va acollir el diumenge 24 d’octubre al migdia
el cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges amb un espectacle poeticomusical colpidor a càrrec de la
poeta Blanca Llum Vidal i la violinista Sara Fontán.
La poesia va arribar de nou al Parc del Garraf de la mà del cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges
de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona i ho va fer amb una proposta d’alta
volada i intensitat lírica a càrrec de la poeta Blanca Llum Vidal i la violinista Sara Fontán.
Blanca Llum Vidal va presentar el seu poemari Aquest amor que no és u (Ultramarinos, 2018), un
llibre que inclou un únic poema, una declaració d’amor en un temps de desmesura conscient i de
sexe, d’un amor que supera el binarisme i que, com a mínim, és de tres. Un sol poema organitzat en
vuit cants que amb la companyia de Sara Fontán al violí van agafar un volada que s’emportà els
assistents al recital cap a un estat hipnòtic profund, un públic entregat que va restar en escolta
silenciosa durant els cinquanta minuts que va durar l’espectacle fins que, finalment, va esclatar en
aplaudiments després del darrer acord de Fontán.
El recital, amb el qual s’enfila la recta final de la present edició del cicle Poesia als parcs. Lletres i
paisatges, va mostrar de nou l’enorme talent i creativitat que hi ha en el panorama actual de la poesia
en llengua catalana.
09/11/2021
El castell de Penyafort, al Parc del Foix, acull l'espectacle poètic infantil 'Piscina Poesia' de
Joan Rioné
El castell de Penyafort de Santa Margarida i els Monjos, al Parc del Foix, va acollir el dissabte 6 de
novembre el cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges amb l'espectacle Poesia Piscina, una proposta
poètica per a infants a càrrec de l’artista Joan Rioné.
En el marc del cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges, un recentment remodelat castell de
Penyafort al Parc del Foix va acollir el dissabte 6 de novembre l'espectacle poètic i humorístic del
tarragoní Joan Rioné Poesia Piscina. Rioné és editor a l’editorial Piscina, un petit oceà i director i
actor a la companyia Genovesa Narratives Teatrals.
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Moment de l'espectacle Piscina Poesia. Autor: Tramoia Produccions Culturals

Un públic reduït però motivat va participar de l’espectacle i Rioné va trobar ràpidament la complicitat
dels infants mentre anava enllaçant poemes i historietes. La sopa d’animals, la cançó del restaurant,
el poema dibuix, el conte inventat, etc. servien d’excusa per fer pensar, somiar i riure els menuts.
Al castell de Penyafort, situat al nucli de població de la Ràpita, a Santa Margarida i els Monjos, els
joves del poble també van fer acte de presència durant els cinquanta minuts que va durar l’espectacle
i, un cop va acabar, van estar darrere la barra oferint vi i most ja que celebraven la 48a edició de la
Festa del Most de la Ràpita.
14/11/2021
Paula S. Piedad i Núria Martínez-Vernis tanquen el cicle Poesia als parcs 2021
Els jardins de Cal Conde de Cabrera de Mar va acollir el passat diumenge 14 de novembre el cicle
Poesia als Parcs. Al duo que acostumen a fer el baixista Gerard Avellaneda i la poeta Núria
Martínez-Vernis s’hi va afegir la jove poeta Paula S. Piedad.
Diumenge passat, el Parc de la Serrada Litoral, al Maresme, va acollir el cicle Poesia als Parcs.
Lletres i Paisatges organitzat per la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. L’escenari
va ser el jardí de Cal Conde, una masia del segle XIII, propietat de l’ajuntament de Cabrera de Mar
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des de 2010. El mal temps va condicionar el recital poeticomusical que es va acabar fent a l’envelat
de darrere de la masia.
La poeta de Cornellà de Llobregat, Paula S. Piedad, va recitar poemes del seu últim llibre, Afàsia, V
premi de poesia Miquel Bauçà 2020 convocat per l’ajuntament de Felanitx i publicat per l’editorial
AdiA. L’acompanyava la poeta de Barcelona, Núria Martínez-Vernis, un dels grans noms de la poesia
actual, qui va recitar uns poemes narratius que es publicaran al segell de poesia de la Llibreria
Documenta. Gerard Avellaneda les acompanyava amb ritmes funk i jazz amb el baix i els pedals.
El reduït públic que va acudir a Cal Conde, desitjosos de cultura, va connectar amb els artistes, es va
emocionar, riure i aplaudir durant l’hora que va durar el recital, l’últim de l’any pel que fa al cicle de
Poesia als Parcs de 2021.

Paula S. Piedad amb el músic Gerard Avellaneda. Autor: Tramoia Produccions Culturals
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ANNEX 1 INFORME DE LES XARXES SOCIALS
FACEBOOK: IMPACTES A @POESIAALSPARCS
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TWITTER: RECULL DE TWEETS @XARXADEPARCS #POESIAALSPARCS
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INSTAGRAM: HASHTAG #POESIAALSPARCS
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ANNEX 2 RECULL DE PREMSA
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RECULL DE PREMSA
23 de Desembre de 2021
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Cinc poetesses catalanes obriran cicle
"Poesia als Parcs" al parc Ciutadella
Les poetesses Juana Dolores, Laia Maldonado, Laura Torres, Anna Gas i Paula S. Piedad
oferiran un recital en petit format en un itinerari poètic per diferents espais del parc de
la Ciutadella de Barcelona dijous que ve 27 de maig, amb el qual obriran el cicle "Poesia
als Parcs".
Segons ha informat la Diputació de Barcelona, en aquesta primera activitat del cicle de

recitals poeticomusicals “Poesia als Parcs. Lletres i paisatges” s'oferiran 30 recitals breus
en els quals les autores recitaran cada 15 minuts les seves composicions al públic que
es reuneixi a diversos espais.
Els punts escollits dins del parc de la Ciutadella per oferir aquests recitals són la glorieta
de la transexual Sonia, l'illa del llac, el mamut i dos punts de la cascada monumental.
La 16a edició del cicle “Poesia als Parcs. Lletres i Paisatges” tindrà lloc del 27 de maig al
6 de novembre i acollirà 15 recitals de poesia a diferents espais naturals protegits de la
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona i en altres parcs de Catalunya i de
la illa de Sardenya.
Dins del cicle, que s'adhereix a l'any Felícia Fuster, actuaran els poetes i cantautors
Roger Mas, Blanca Llum Vidal, Joan-Lluís Lluís, Esteve Plantada, Silvie Rothkovic i Jan
Garrido, entre d'altres.
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Canviar de vida
S U P E RG LÚ
Llucia Ramis
Barcelona

Deixar-ho tot i muntar una llibreria al Baix Empordà. Dono voltes
a la idea des que, dimecres, sortís
la notícia que Calonge vol convertir-se en la primera booktown
catalana. Per això, l’Ajuntament
ofereix 10.000 euros i ajudes fiscals als emprenedors que decideixin obrir una llibreria en algun
dels set locals que posa a la seva
disposició, al nucli antic de la vila.
Existeix pla més temptador?
Molts es pregunten si té viabilitat econòmica crear set llibreries
de cop en un poble d’onze mil habitants. Però la veritat és que els
llibres han estat la gran sorpresa
de la pandèmia, com aquell rei

La nova llibreria Ona
va celebrar dimarts
el primer aniversari
contra tot
covid-pronòstic
del rock que ho torna a petar fort
quan ja el donaven per jubilat.
Des de fa segles, ho revolucionen
tot, segons repassa Irene Vallejo
a L’infinit dins d’un jonc. Superen
una crisi rere una altra, i demostren que són un bon negoci, malgrat arrencar un 25 de maig del
2020. Va ser el cas de la nova Ona,
que dimarts celebrava el seu primer aniversari al carrer Pau Claris, contra tot covid-pronòstic.

Era una bogeria inaugurar una
cosa així en un moment com
aquest. Però l’empresari Tatxo
Benet no en feu cas, dels ocells de
mal averany. I un any després,
allà s’ofereix una copa de cava als
qui vulguin celebrar-ho. Sona el
jazz en directe de Joan Chamorro, Èlia Bastida, Josep Traver i
Arnau Julià. A l’escenari, l’artista
Yago Hortal li diu a Bibiana Ballbè que el moment més bonic de la
pintura és quan saps que ja no
pots tocar res, no pots afegir-hi
res més. Quan això passa –que és
poques vegades–, ell es queda
embadalit i s’està despert tota la
nit mirant el que ha pintat.
El públic escolta des dels seients de vímet, a la Bookeria, una
de les sales d’aquesta llibreria de
mil metres quadrats dedicada exclusivament a títols en llengua
catalana. Dissenyada per Mediapro Exhibitions, Montse Úbeda
l’ha comparat amb el MoMa.
Úbeda es va ocupar, en la seva
darrera dècada, de l’Ona de Gran
Via, l’original, inaugurada el 1962
i que després del seu tancament
en 2010, tingué una versió més
petita a Gran de Gràcia, on continua. Aquesta setmana es podia
veure l’àlbum de fotos dels tres
locals, molt diferents, tots especials, i que comparteixen ànima.
És a dir, que això d’obrir llibreries sembla bona idea. Sobretot
ara que, per primera vegada en
molt de temps, el sector no es
queixa, sinó tot el contrari. Reconeixen que, ja sigui per afartament de sèries, pel toc de queda o
per la impossibilitat de viatjar,
s’ha despertat l’hàbit lector. El
passat Sant Jordi, un grup de joves amb els cabells de colors par-

JOSEP MELERO

La poeta Juana Dolores a la illeta del parc de la Ciutadella al festival Poesia als Parcs

lava de Seny i sentiment amb el
mateix entusiasme amb què fa un
parell d’anys vèiem noies de la seva edat parlar de la youtuber que
estigués de moda. Traduït per
Xavier Pàmies, aquest clàssic de
Jane Austen està publicat a Petits
Plaers, col·lecció de Viena, editorial que molt sàviament ha adquirit Enciclopèdia Catalana.
Potser hauria de prendre’m això com un senyal: Calonge també
és el nom d’un llogaret a Mallorca, prop de Portocolom, port de

LLUCIA RAMIS

L’artista Yago Hortal enraona amb Bibiana Ballbè a Ona

Felanitx, terra de celebritats com
el poeta Miquel Bauçà, la futbolista Mariona Caldentey, Miquel
Barceló pintor i Miquel Barceló
historiador, de qui aviat sortirà
un llibre. Seria interessant reactivar aquest poble per convertir-lo
en una mena de capital cultural
insular, una booktown illenca.
L’hi comento a n’Andreu Gomila
a la Byron, durant la presentació
de Felanitx, amb què va obtenir el
premi de Poesia Sant Cugat a la
memòria de Gabriel Ferrater. Publicat a Edicions 62, fa un recorregut per un dels pocs llocs que,
com els estius dels qui estiuejam
sempre al mateix lloc, no canvia.
Alguns carrers formen part de
l’eternitat, estan exactament
igual que quan els nostres pares
eren petits. Gomila els reconeix
en les passejades amb els seus
fills, i jo els reconec en els poemes
de Gomila. Reconèixer és tornar
a conèixer; conèixer d’una altra
manera.
Damunt la gespa del parc de la
Ciutadella s’estenen tots els tipus
de vida possibles, arribats de tots
els mons. Dijous comença el cicle
Poesia als Parcs. Lletres i Paisatges de la Diputació de Barcelona,
adherit a l’any Felícia Fuster.
Cinc poetes fan recitals en format

breu en diversos punts sense especificar, de manera que em deixo guiar per l’oïda. Cada vegada
que em sembla detectar el so d’un
altaveu, m’hi acosto. Així, arribo a
un grup de nois que escolten trap,
a un cantautor amb micro i a uns
ànecs. Llavors veig el primer globus taronja i força gent al voltant.
Vaig cap allà. Juana Dolores està
llegint uns versos de Bijuteria,
publicat a Eixarms. L’escolta una
dona amb una tote bag del Chat
Noir, una altra que li fa fotos amb
el mòbil, persones assegudes,
dretes, i dues parelles presumptament enamorades, d’aquelles
que s’agafen per la cintura.
Veig un altre globus taronja a la
Glorieta. Hi ha Paula S. Piedad.
Anna Gas i Laia Maldonado són a
la cascada; Laura Torres, al mamut. A Gas, Maldonado i Torres
se les podrà sentir avui dissabte a
l’ermita de Sant Pere de Reixac,
acompanyades de la música de
Pol Padrós. Són algunes activitats
d’aquest cicle, que arriba a la seva
16a edició. Mentre torno a casa a
peu, per una ciutat que no és eterna com Felanitx, encara li faig
voltes. Muntar una llibreria a Calonge. Depèn de si en aquesta
pintura barcelonina hi queda alguna cosa per afegir.c

«-- Volver al índice

Medio

La Vanguardia

Fecha

25/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1 928 000

V. Comunicación

11 983 EUR (14,690 USD)

Pág. vistas

6 555 200

V. Publicitario

7669 EUR (9401 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=9582&comps_id=426173159

Cinco poetas catalanas abrirán ciclo "Poesia als Parcs" en parque
Ciutadella
original

Barcelona, 25 may (EFE).- Las poetisas Juana Dolores, Laia Maldonado, Laura Torres, Anna
Gas y Paula S. Piedad ofrecerán un recital en pequeño formato en un itinerario poético por
distintos espacios del parque de la Ciutadella de Barcelona el próximo jueves 27 de mayo,
con el que abrirán el ciclo "Poesia als Parcs".
Según ha informado la Diputació de Barcelona, en esta primera actividad del ciclo de recitales
poético-musicales “Poesia als Parcs. Lletres i paisatges” se ofrecerán 30 recitales breves en
los que las autoras recitarán cada 15 minutos sus composiciones al público que se reúna en
varios espacios.
Los puntos escogidos dentro del parque de la Ciutadella para ofrecer estos recitales son la
glorieta de la transexual Sonia, la isla del lago, el mamut y dos puntos de la cascada
monumental.
La 16 edición del ciclo “Poesia als Parcs. Lletres i Paisatges” tendrá lugar del 27 de mayo al 6
de noviembre y acogerá 15 recitales de poesía en distintos espacios naturales protegidos de la
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona y en otros parques de Cataluña y de la
isla de Cerdeña.
Dentro del ciclo, que se adhiere al año Felícia Fuster, actuarán los poetas y cantautores Roger
Mas, Blanca Llum Vidal, Joan-Lluís Lluís, Esteve Plantada, Silvie Rothkovic y Jan Garrido,
entre otros. EFE.
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Folgueroles reprèn la Festa Verdaguer de forma presencial
original

Presentació de la Festa Verdaguer als jardins de Can Dachs de Folgueroles | Josep M. Montaner

Folgueroles ja ho té tot a punt per celebrar la Festa Verdaguer "com toca". Així ho ha explicat
aquest dimecres Xevi Roviró, alcalde i president de la Fundació Jacint Verdaguer en roda de
premsa. L'any passat, en plena pandèmia, només es va poder cobrir de flors el Pedró dedicat
al poeta. Aquest any, però, torna la festa i recupera la presencialitat combinant, com sempre,
actes populars i conferències, rutes literàries o espectacles. El programa tindrà més d'una
trentena d'actes i se celebrarà del 14 de maig al 10 de juny, entre Folgueroles i Barcelona.
Jordina Boix, directora de la Casa Museu Verdaguer, ha destacat que aquesta edició de la
festa suposa una represa dels espais, de la presencialitat i de retrobar-se "a l'entorn de la
paraula i del poeta". En aquest sentit, ha destacat que la majoria d'actes se celebraran en
espais oberts, com són els jardins de Can Dachs. Alguns d'aquests es podran seguir en
streaming, ja que hi ha aforament limitat.

La celebració s'estructura en tres grans àmbits: el primer cap de setmana on la programació té
un alt nivell d'implicació i participació del poble; una selecció d'activitats com a binomi entre
poesia i música, i un ampli ventall per a tots els públics. La festa està organitzada per la
Fundació Jacint Verdaguer, l'Ajuntament de Folgueroles, l'Associació Amics de Verdaguer i el
Museu d'Història de Barcelona.

«-- Volver al índice

Medio

Nacio Digital

Fecha

05/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

14 450

V. Comunicación

892 EUR (1,069 USD)

Pág. vistas

45 187

V. Publicitario

767 EUR (920 USD)

https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/65874/folgueroles-repren-festa-verdaguer-forma-presencial

Jordina Boix a la presentació de la Festa Verdaguer. Foto: Josep M. Montaner

D'entre els actes, Boix ha destacat la presentació del llibre Primavera de Jacint Verdaguer,
dins l'Obra Completa en Edició Crítica de Verdaguer (Verdaguer Edicions, 2021). Aquesta és
una segona edició revisada després de l'aparició d'un nou manuscrit que ha fet reeditar el
volum La Pomerola. Primavera, del 2013. Precisament, ha explicat que la imatge del cartell
d'enguany és la representació d'una branca de pomera florida, com a metàfora de la primavera,
el pomeró florit de Verdaguer, fil conductor del poema llarg Primavera.
Altres activitats que se celebraran són la dotzena edició de "Flors del Desvari" o el Mercat de
Llibre Vell de poesia. Alguns dels actes d'enguany s'han recuperat de l'anterior edició. És el
cas de l'estrena del concert "Verdaguer, 175 anys". El concert va a càrrec del CordHomes
d'Osona i sota la direcció de Pere-Mateu Xiberta, i comptarà amb la veu de la poeta i rapsoda
de Blanca-Llum Vidal i el piano de Núria Serrat.
Pel que fa als actes més tradicionals, Carme Torrents, presidenta d'Amics de Verdaguer i
regidora de Cultura de Folgueroles, ha apuntat que hi haurà una exposició sobre l'Arbre de
Maig, un tapís floral al voltant del Pedró del poeta i els tradicionals Ballets de Folgueroles.
Torrents ha apuntat que enguany no es convidarà a ballar com en altres ocasions i que a
l'hora de fer les torres seran unitats de convivència. Precisament, l'expresident Quim Torra i
Pla serà el convidat d'honor i l'encarregat de fer el parlament d'homenatge a Verdaguer el
proper 16 de maig als jardins de Can Dachs.

D'altra banda, la Festa Verdaguer també reivindicarà l'obra de la poeta de Folgueroles Anna
Dodas amb l'espectacle Contra les cordes. ADN.
A Barcelona, al mes de juny

L'últim dia de programació a Folgueroles, comencen les activitats a Vallvidrera, a Barcelona.
Tal com ha explicat Teresa Macià del Museu d'Història de Barcelona, entre les activitats
destaca el concert "Barcelona, Verdaguer i el flamenc" i el recital "T'obro la meva veu sota
dels núvols. Poemes de Felícia Fuster" en el marc de Poesia als Parcs.
També ha remarcat que es farà una nova edició de Musicant Verdaguer, a càrrec d'Arnau
Tordera, amb quatre peces de Verdaguer. En aquest cas es penjarà a YouTube.
Osona.com estrena butlletí setmanal

Vols rebre els apunts imprescindibles de la setmana a Osona?
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La poesia torna diumenge a Begues amb un recital de Blanca Llum Vidal
Ajuntament de Begues • original

El Centre Cívic El Roure acollirà una activitat a càrrec de la poetessa Blanca Llum Vidal, qui
estarà acompanyada de la violinista Sara Fontán. L'acte, que començarà a les 12 h, forma part
del cicle 'Poesia als Parcs', de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.

La poesia torna a Begues. Diumenge, 24 d'octubre, el Centre Cívic El Roure acollirà un recital
poètico-musical del cicle 'Poesia als Parcs' que impulsa la Xarxa de Parcs Naturals. A partir de
les 12 h, es podrà escoltar la veu de la Blanca Llum Vidal, acompanyada de la música de Sara
Fontán.
Blanca Llum Vidal és traductora, filòloga i escriptora amb prop d'una desena de llibres de
poesia publicats. Per la seva banda, Sara Fontán és una reconeguda violinista que ha format

part de diverses formacions com La Orquesta del Caballo Ganador o Manos de Topo.

'Poesia als Parcs. Lletres i Paisatges' és una activitat emmarcada dins el programa cultural 'Viu
el Parc!', de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, que des de fa 16 anys
organitza lectures poètiques i interpretacions musicals als espais naturals protegits de la
demarcació de Barcelona.
L'assistència a aquests actes és gratuïta, però és imprescindible inscriure-s'hi prèviament
mitjançant un formulari que es troba al web de la Xarxa de Parcs Naturals.
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Poesia als parcs. Lletres i Paisatges
original

El dissabte dia 2 d'octubre, a les 6 de la tarda, dins els actes del programa Poesia als Parcs,
el cor Lutiana presenta: "Lutiana canta a la Natura". Per assistir a l'acte s'ha de fer
preinscripció prèvia en el següent enllaç.

Quin cost té:
Gratuït

Adreça:
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Joan-Lluís Lluís i Esteve Plantada, protagonistes del recital Poesia
als parcs a Sant Celoni
original

Plantada, Lluís i Robilliars davant la Rectoria Vella. Autor: Tramoia Produccions Culturals

El diumenge 12 de setembre va tenir lloc el recital poètic a càrrec d’Esteve Plantada i Joan-Lluís
Lluís a la Rectoria Vella de Sant Celoni, al Parc del Montnegre i el Corredor, dins el cicle Poesia
als Parcs. Lletres i paisatges. Per a l’ocasió, el violoncel de Sandrine Robilliard va posar-hi
l’apunt musical.

La cita anual a la font de Pradelló, organitzada per la Xarxa de Parcs Naturals dins del cicle
Poesia als parcs. Lletres i paisatges, es va desplaçar enguany al centre de la població, a la
Rectoria Vella de Sant Celoni. El canvi d’ubicació de darrera hora davant l’amenaça de pluja
no va aigualir el recital poètic programat en el marc també de la Festa Major de Sant Celoni.
El públic que es va apropar a l’emplaçament va gaudir de la presència de dues figures
notables de l’escena literària catalana amb trajectòries diverses però importants en ambdós
casos. Per una banda, van escoltar Esteve Plantada, poeta granollerí inquiet i amb una àmplia
presència als mitjans i a l’ecosistema cultural català, on a banda d’escriure poesia també
exerceix de periodista cultural, crític de cinema i professor entre d’altres. Des que als disset
anys es va endur el Premi de poesia Amadeu Oller per a poetes inèdits, ha publicat set
poemaris traduïts a diverses llengües i presentats arreu.
El públic va poder gaudir de les composicions recollides a Troncal (LaBreu, 2020), un poemari
que va germinar l'octubre del 2017, ara fa quatre anys, en una trobada de poetes al Parc
Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, concretament al municipi del Brull, en el marc
del mateix cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges. En aquest retir poètic, Plantada va iniciar
el camí de plasmar el paisatge de la seva vida, el Montseny, en un llibre.
L’altra meitat de l’espai poètic de la vetllada el va ocupar Joan-Lluís Lluís, novel·lista, traductor,
assagista i columnista en llengua catalana que va arribar des de la Catalunya del Nord. Amb
una llarga trajectòria reconeguda com a novel·lista, l’autor va presentar el seu primer poemari
Salives (Cafè Central / Eumo, 2021). Tal com va explicar el poeta, les composicions
presentades i recollides en aquesta primera publicació són aquelles que ha salvat de tots
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aquells escrits elaborats durant desenes d’anys. La selecció per a aquest recital es va centrar
en el desig, de la foscor a la llum transitant pels seus clarobscurs.
Per a l’ocasió, els poetes van gaudir de l'acompanyament de Sandrine Robilliard al violoncel
qui va cosir, amb un repertori que va incloure interpretacions de clàssics i temes propis, un
itinerari deliciós per a una matinal poètica d’alta volada al Parc del Montnegre i el Corredor.
Propers recitals

Els propers espectacle programats portaran la poesia i la música al Parc Natural de la Serra
de Montsant el diumenge 26 de setembre a les 12 h a la cartoixa d’Escaladei amb Llibretes i
orogènesis de Neus Borrell i Bru Ferri.
Ja a l'octubre, el dissabte 2 a les 18 h, el Cor Lutiana interpretarà Lutiana canta a la natura, al
Saló Catalunya (c. del Compositor Ramon Victori, 4) de Sant Julià de Vilatorta, a l'Espai
Natural de les Guilleries-Savassona. Unes setmanes després, el dissabte 23 d’octubre, hi
haurà l'espectacle Nunavut amb Silvie Rothkovic i Jan Garrido a la Cabanya del Castell, al
Parc del Castell de Montesquiu, a les 19.30 h i en el marc del cicle Notes a la Cabanya.
Tots els recitals del cicle són gratuïts si bé cal inscriure-s'hi prèviament mitjançant aquest
formulari.
Font de la informació: Tramoia Produccions Culturals
Categoria: Educació ambiental, Montnegre-Corredor, Poesia als parcs, Educació ambiental, Viu
el parc, Educació ambiental, Poesia als Parcs,
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Arriba una nova edició del Viu el parc de l'Espai Natural de les
Guilleries-Savassona
original

Detall d'una Matinal anterior a la font Trobada de Folgueroles. Autor: XPN

El programa cultural i de lleure Viu el parc de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona
celebra aquesta tardor la 16a edició amb actes centrals i activitats als municipis. Entre els
mesos de setembre i novembre, s’han programat concerts, propostes familiars, concerts i la ja
clàssica Matinal al parc. Per poder participar a les propostes cal inscriure's prèviament.

Els actes centrals s’iniciaran el diumenge 26 de setembre a partir de les 10.30 h amb la
Matinal al parc, a la font Trobada de Folgueroles. Fins les 12.30 h, s’oferiran diversos tallers,
amb passis a les 10.30 h i a les 11.30 h. Són: Saquets de plantes remeieres, taller per
elaborar saquets d’olor amb planta seca i fresca; Flors de paper, taller participatiu familiar en el
qual s’ensenyarà a fer flors de paper amb material reciclat de revistes, Mandales, durant
l’activitat es faran mandales gegants a terra amb el material que es recollirà de l’entorn; i
Taller de circ. per fer piràmides i malabars.
Un cop finalitzats els tallers i com a cloenda de la Matinal, a les 12.30 h començaran les
"Històries de flors i d’olors", a càrrec de Caro von Arend, un espectacle de contes i poemes en
què s’aniran collint i descobrint plantes. Durant tota la Matinal, a més, sonarà la música de
Swing Tenes Band. Les places són limitades i és necessari fer inscripció prèvia en aquest
formulari.
El dissabte 2 d’octubre, a les 18 h, serà el moment d’un concert molt especial emmarcat en el
cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges: Lutiana canta a la natura, del Cor Lutiana, al Saló
Catalunya (c. del Compositor Ramon Victori, 4) de Sant Julià de Vilatorta. Per assistir-hi, cal
reservar prèviament mitjançant aquest enllaç.
Per la seva banda, el 13 de novembre estan previstes dues activitats al pavelló municipal
d’esports de Sant Julià de Vilatorta, això sí, ben diverses i en horaris diferents. Al matí
s’estrenarà La capsa dels sentits, una proposta familiar, participativa novetat d’enguany; i, al
vespre, serà el moment de la Nit d’estels a partir de les 21.30 h durant la qual, amb Inés
Dibarboure, de Blau, el Planetari, es podran contemplar la lluna creixent, Júpiter i Saturn. Per
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participar-hi, cal reservar plaça. Les dues propostes s’inscriuen en la Setmana de la Ciència
del municipi.
Les activitats als municipis completen el 16è Viu el parc de l’Espai Natural de les GuilleriesSavassona. Podeu consultar-les a la web del programa.
Enguany, a causa de la situació sanitària caldrà seguir les recomanacions establertes per les
autoritats sanitàries per fer front a la COVID-19. Si és necessari, l’organització es reserva el
dret de modificar les dates i condicions preestablertes en aquesta programació.
Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals
Categoria: Parc a Taula, Educació ambiental, Guilleries-Savassona, Parc a taula, Poesia als
parcs, Educació ambiental, Viu el parc, Educació ambiental, Poesia als Parcs,
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Tot a punt per al 26è Viu el parc del Parc del Montnegre i el
Corredor
original

Ruta teatralitzada 'Camins', al santuari del Corredor. Autor: CIMA

La Nit d'estels, el divendres 10 de setembre, donarà el tret de sortida als actes centrals del 26è
Viu el parc al Parc del Montnegre i el Corredor. S’han programat també recitals poètics i
concerts, la Matinal al Parc, l’activitat La capsa dels sentits, novetat d’enguany, i una nova
edició del Ral·li Fotogràfic ‘Tocats pel bolet’. Per assistir a les activitats cal inscriure’s
prèviament.

Durant la tardor, el programa Viu el parc al Parc del Montnegre i el Corredor ofereix diversos
actes centrals i nombroses activitats als municipis. Tret de sortida dels actes centrals, la Nit
d’estels tindrà lloc el divendres 10 de setembre de les 21.30 a les 23.30 h a Vallgorguina (el
punt de trobada serà La Fàbrica i l'observació al pla del Forn). Dirigida per Inés Dibarboure,
de Blau, el Planetari, els assistents podran veure el cel a ull un i amb telescopi i contemplar la
lluna creixent, Júpiter i Saturn. Les places són limitades i cal fer inscripció prèvia en aquest
enllaç.
Aquell mateix cap de setmana, el diumenge 12 de setembre, la font de Pradelló (Olzinelles,
Sant Celoni) acollirà a les 12 h el recital poètic de Joan-Lluís Lluís i Esteve Plantada. L’acte
comptarà amb l’acompanyament musical de Sandrine Robilliard al violoncel. En cas de pluja,
es farà a la sala d’actes de la Rectoria Vella de Sant Celoni (pg. de la Rectoria Vella, s/n). El
recital, que s’inclou dins la programació del cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges, és
gratuït si bé cal fer inscripció prèvia mitjançant aquest formulari.
Després de la poesia arribarà el moment de la música amb el concert d’Anna Andreu i Pau
Roget, com a artista convidat, el diumenge 3 d’octubre a les 12 h al parc dels Vegetals de
Sant Iscle de Vallalta. L’actuació forma part del programa Parcs en concert, que aplega
concerts a l’aire lliure i propostes artístiques d'estils diversos, ja sigui música d’autor, folk, pop
o la cançó mediterrània i d’arrel.
La Matinal al parc torna al santuari del Corredor

Sens dubte, un dels actes més emblemàtics del Viu el parc és la Matinal al parc i, aquest
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2021, torna al seu emplaçament habitual, el santuari del Corredor, a Dosrius. Així, el diumenge
10 d'octubre entre les 10.30 i les 12.30 h, s’oferiran diversos tallers i contes (amb passis a les
10.30 h i a les 11.30 h). Hi haurà un Taller de flors de paper, en el qual s’ensenyarà a fer flors
de paper amb material reciclat de revistes; Un país de conte, amb contes, cançons i titelles; i
Contes al cistell, una original proposta amb cistells de diferents mides ocupant l’espai central
amb un conte o un joc a dins.
A les 12 h, s’ha programat la ruta teatralizada inclusiva “Camins”, amb inici al Punt
d’informació del Santuari del Corredor. Les persones interessades a assistir-hi han de fer
reserva prèvia al correu electrònic rutesteatre@diba.cat.
A les 12.30 h, arribarà el punt final de la Matinal amb l’espectacle de cloenda “Cassoles, olles
i cançons”, animació musical per a totes les edats, a càrrec de Carles Cuberes. Inscripció
prèvia en aquest formulari.
Finalment, el 16 d’octubre al matí (de 10.30 a 13.30 h) La Central de Vilassar de Dalt acollirà
La capsa dels sentits, amb activitats per redescobrir la natura, activar els sentits i estimular una
mirada reflexiva (inscripcions aquí).
15è Ral·li Fotogràfic 'Tocats pel bolet'

Els amants de la fotografia tenen una nova cita el diumenge 31 d’octubre a Sant Iscle de
Vallalta per participar a la 15ª edició del Ral·li Fotogràfic “Tocats pel bolet”. Les inscripcions i
lliurament de les imatges es faran mitjançant la web www.concursfotografic.cat i l'hora límit per
pujar les fotografies serà el mateix 31 d'octubre a les 23.59 h.
Atesa la situació, en el desenvolupament de totes les propostes caldrà seguir les
recomanacions establertes per les autoritats sanitàries per fer front a la COVID-19. Si escau,
l’organització es reserva el dret de modificar les dates i condicions preestablertes en aquesta
programació.
Per a consultar totes les activitats, tant centrals com als municipis, del Viu el parc al Parc del
Montnegre i el Corredor podeu consultar la web del programa.
Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals
Categoria: Parc a Taula, Educació ambiental, Montnegre-Corredor, Parc a taula, Poesia als
parcs, Educació ambiental, Viu el parc, Educació ambiental, Parc a taula, Poesia als Parcs,
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Comencen les activitats del 28è Viu el parc als parcs del Garraf,
d'Olèrdola i del Foix
original

Edició anterior d'una Matinal al parc al Conjunt monumental d'Olèrdola. Autor: Taller de Cultura

La 28a edició del Viu el parc als parcs del Garraf, d'Olèrdola i del Foix ofereix nombroses
activitats familiars, culturals i de lleure entre els mesos de setembre i desembre. Així, s’han
programat La capsa dels sentits (12 de setembre), l'espectacle Parcs en concert (10 d’octubre) i
dos recitals emmarcats en el cicle Poesia als parcs (24 d’octubre i 6 de novembre). Entre els
actes centrals també hi ha la Nit d’estels (6 de novembre) i la clàssica Matinal al parc (7 de
novembre) al Conjunt monumental d’Olèrdola. Els actes als municipis i el 27è Concurs
Fotogràfic completen la programació d'enguany.

El programa Viu el parc és una oportunitat magnífica per descobrir tot els vessants dels parcs
del Garraf, d'Olèrdola i del Foix, així com el seu ric patrimoni natural i cultural. Com és
habitual, enguany s’estructura també en els actes centrals, les activitats als municipis i el Viu
el parc a l’escola, programa escolar adreçat als alumnes de 5è de primària de les escoles de
l'àmbit dels tres parcs.
Dins els actes centrals d’aquesta 28a edició, el diumenge 12 de setembre a Castellet i la
Gornal trobem La capsa dels sentits, una nova proposta per activar els sentits i estimular una
mirada reflexiva; el concert de Tarta Relena amb la col·laboració d’Irene Solà el diumenge 10
d’octubre a la Masia d’en Cabanyes de Vilanova i la Geltrú (acte inclòs dins el cicle Parcs en
concert); i dos recitals emmarcats en el cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges: l’un al Parc
del Garraf el diumenge 24 d’octubre al Centre Cívic el Roure de Begues amb Blanca Llum
Vidal i l’acompanyament musical de Sara Fontán; i l'altre al Parc del Foix el dissabte 6 de
novembre on Genovesa Narratives Teatrals oferirà l’espectacle familiar Piscina Poesia al
castell de Penyafort (Santa Margarida i els Monjos). Per assistir a aquests actes és necessari
fer reserva prèvia.
Nit d'estels i Matinal al parc

Ja al novembre, el dissabte 6 s’ha organitzat una Nit d'estels a l'Observatori Astronòmic del
Garraf, a Can Grau, Olivella, amb dues sessions (la primera de les 18.15 a les 19.15 h i la
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segona de les 19.30 a les 20.30 h). Envoltats de la fantàstica natura del Garraf, els participant
podran gaudir del cel nocturn amb l'observació de Venus, Júpiter i Saturn, els tres planetes
més brillants. Les places són limitades i cal fer inscriure's prèviament mitjançant aquest
formulari per al passi de les 18.15 i aquest formulari per al de les 19.30 h.
L'endemà, diumenge 7 de novembre, el recinte del Conjunt monumental d'Olèrdola acollirà la
ja clàssica Matinal al parc a partir de les 10.30 h. Hi haurà tallers i contes amb les propostes
Tallers de flors de paper, activitat participativa familiar en què s’ensenyarà a fer flors amb
paper reciclat de revistes, Un país de contes, amb contes, cançons i titelles, i Contes al cistell,
en què cistells de diferents mides diferents que ocuparan l’espai central amb contes a l’interior.
A les 12.30 h, començarà l’espectacle de cloenda Cassoles, olles i cançons, animació musical
per a totes les edats a càrrec de Carles Cuberes. Com en la resta d’activitats, les places són
limitades i és necessari fer inscripció prèvia en aquest formulari.
Així mateix, durant la Matinal hi haurà jornada de portes obertes al recinte del Conjunt
monumental i és recomanable no oblidar la càmera per tal de poder participar en la 27a edició
del Concurs de Fotografia dels Parcs del Garraf, d’Olèrdola i del Foix!
La proposta compta amb la participació de les empreses del programa Parc a taula i de la
Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) dels parcs del Garraf, d'Olèrdola i del Foix.
Davant la situació generada per l’evolució de la COVID-19, en totes les activitats caldrà fer
reserva prèvia i seguir les recomanacions sanitàries establertes. Si escau, l'organització es
reserva el dret de modificar les dates i condicions preestablertes en aquesta programació.
Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals
Categoria: Parc a Taula, Educació ambiental, Foix, Garraf, Olèrdola, Parc a taula, Poesia als
parcs, Educació ambiental, Viu el parc, Educació ambiental, Parc a taula, Poesia als Parcs,
Recursos
Poesia als parcs. Lletres i paisatges
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Poesia als parcs se suma a les Festes del 31 dagost de lAlguer
amb dos recitals
original

Pau Vadell recitant al Parc Nacional de l'Illa de l'Asinara. Autor: Tramoia Produccions Culturals

El cicle Poesia als Parcs. Lletres i paisatges s’ha sumat a la celebració de les Festes del 31
d’agost de l’Alguer amb un doble recital poètic a càrrec del poeta mallorquí Pau Vadell, al qual
s’hi han sumat els poetes algueresos Antoni Canu, Joan Oliva i Ignazio Chessa i Eugenio
Cossu, de Porto Torres. Els recitals van tenir lloc el 26 i 27 d’agost a Sardenya (Itàlia).

Com ja marca la tradició, en la seva setzena edició, el cicle Poesia als Parcs. Lletres i
paisatges ha omplert de nou de poesia les Festes del 31 d’Agost de l’Alguer que l’Obra
Cultural de l’Alguer organitza, en col·laboració amb la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació
de Barcelona.
Aquesta celebració anual festeja i reivindica l'agermanament entre la cultura i la llengua
catalana i l’algueresa, teixint ponts i reforçant el vincle històric i tradicional que ambdues parts
del Mediterrani tenen. Per a l’ocasió, la delegació catalana va comptar amb una proposta
artística molt àmplia on la poesia, la música i la pintura van ser presents.
Per a l’ocasió, es van organitzar dos recitals en els quals el poeta i editor AdiA Edicions Pau
Vadell, provinent de Mallorca, va compartir escenari amb poetes i artistes sards. El primer dels
recitals va tenir lloc el dijous 26 d’agost al jardí del museu del Port de Porto Torres, Parc
Nacional de l'Illa de l'Asinara, en el qual hi van participar els artistes i poetes locals Eugenio
Cossu, Joan Oliva i Ignazio Chessa.
La poesia profunda, arrelada i embriagadora de Pau Vadell, el qual va recitar alguns dels seus
poemes publicats la seva extensa obra poètica, va inaugurar la vetllada poètica. Tot seguit,
Eugenio Cossu va recitar uns versos de Shakespeare traduïts al sassarese, dialecte que es
parla a Sassari, Porto Torres i Sorso. Tot seguit, Ignazio Chessa, participant del circuit de
poetry slam de Sardenya va recitar uns poemes propis per donar pas a Joan Oliva, qui va
llegir un text poètic reivindicant la cura del territori amenaçat de Punta Giglio.
El segon recital va tenir lloc el divendres 27 d’agost al Bosc de les Presonetes al Parc Natural
de Port del Comte. Per a l’ocasió, el poeta Pau Vadell va compartir escenari amb Antoni
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Canu, una de les veus poètiques més reconegudes de l’Alguer, distingit l’any 2020 amb la
Creu de Sant Jordi.
Com a novetat d’enguany, la música també va omplir els recitals emmarcats en les Festes
d’Agost de l’Alguer. Un cop acabada la poesia, en ambdós recitals van pujar a l’escenari el
cantant i compositor Pau Roget acompanyat de Biel Colomer que van presentar cançons de
collita pròpia recollides a l’àlbum Skypiea i alguna versió del grup Massaviu del qual Colomer
n’és integrant. Melodies indi pop i atmosferes inspiradores cuinades per joves talents des del
Baix Montseny.
La commemoració de les Festes de l’Alguer es van tancar amb un tríptic d’actes al voltant del
llibre Anant i mirant, un recull de 23 obres de diferents artistes catalans que palesen
sensacions inspirades en les cançons del cantautor alguerès Claudio Gabriel Sanna, coordinat
per Jordi Aligué i Anna Bellvehí, de Vallgrassa, Centre Experimental de les Arts, del Parc del
Garraf. Per a l’ocasió es va organitzar una presentació del llibre al Jardí del Museu del Corall,
i una exposició de les esmentades obres a la Galeria d’art contemporani Bonaire, així com un
concert a càrrec de Claudi Gabriel Sanna i el grup Rall, que va obrir una nova intervenció
musical de Pau Roget, acompanyat de Biel Colomer.
En aquest marc, una delegació d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona encapçalada
pel seu diputat, Josep Tarín, es va reunir amb la presidenta del Parc Nacional de l’Asinara,
amb qui s’ha signat un acord de col·laboració per a la protecció de la natura en l’àmbit de la
mediterrània, així com amb l’alcalde de l’Alguer i el delegat del Govern de la Generalitat a
l’Alguer.
Font de la informació: Tramoia Produccions Culturals
Categoria: Xarxa de Parcs Naturals, Altres, Poesia als parcs, Viu el parc,
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Notes a la Cabanya programa música, poesia i activitats diverses
al Parc del Castell de Montesquiu
original

Cartell de notes a la Cabanya

Música, poesia, natura, territori i patrimoni són els ingredients que donen forma al cicle Notes a
la Cabanya que programa el Parc del Castell de Montesquiu i gestiona el Consorci de la Vall del
Ges, Orís i Bisaura. Entre el 4 de setembre i el 17 d’octubre, s’han programat concerts, recitals
de poesia, tallers, caminades i altres activitats en diferents ubicacions del Parc.

Amb l’inici del curs escolar, la tornada a la rutina i l’arribada de la tardor, tornen les propostes
de tallers, concerts, activitats, caminades guiades i molt més a la programació del Parc del
Castell de Montesquiu. El cicle tindrà lloc en diferents punts del territori, des dels jardins i la
Cabanya del castell de Montesquiu passant per l’ermita de Sant Moí i el castell de Besora.
Tots els actes són gratuïts, tenen un aforament limitat i cal inscriure’s prèviament, tota la
informació de les inscripcions en aquesta pàgina.
El tret de sortida el donarà l’aplec de Sant Moí el proper dissabte 4 de setembre, un acte que
s’emmarca dins el programa de festa major del municipi de Santa Maria de Besora i que
compta amb la col·laboració de Viu el Parc de la Xarxa de Parcs Naturals. Es podrà sortir
caminant des del castell de Montesquiu o des de Santa Maria de Besora, o bé anar fins a
Sant Moí per lliure. Un cop allà, a les 12h hi haurà un concert del grup TresCant, música de
taverna.
Durant el cicle, es podrà escoltar la banda de versions de pop-rock dels ’90 Leftsiders en un
entorn tan privilegiat com el castell de Besora el 18 de setembre. També es podrà gaudir de
les notes de violí de la Coloma Bertran acompanyada de la veu d’Arnau Tordera a l’espai
íntim de la Cabanya del castell, el 9 d’octubre.
Ferran Savall & Momi Maiga, en un espectacle del programa Parcs en Concert de la Xarxa de
Parcs Naturals, sonaran als jardins del castell de Montesquiu el 17 d’octubre. També hi haurà
el privilegi de veure en directe la poesia de Silvie Rothkovic acompanyada de la música de
Jan Garrido amb les seves notes de poesia, un espectacle que forma part del programa
Poesia als parcs. Lletres i Paisatges i que es farà el dissabte 23 d’octubre.
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Al llarg dels mesos de setembre, octubre i novembre, també es duran a terme activitats de
descoberta de la natura i passejades guiades. Tota la programació està disponible a la web
Territori Bisaura i es pot consultar a l’agenda i a l’agenda de la web del Parc del Castell de
Montesquiu.
Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals
Categoria: Montesquiu, Poesia als parcs, Viu el parc,

«-- Volver al índice

Medio

L´Informatiu dels Parcs

Fecha

12/07/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

88 953

V. Comunicación

1 955 EUR (2,320 USD)

Pág. vistas

283 852

V. Publicitario

2142 EUR (2542 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=9582&comps_id=464817748

Navegació
original

Navegació
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Roger Mas porta la música i la poesia a Farrera, en el marc del
cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges
original

Roger Mas a l'interior de l'església de Farrera. Autor: Tramoia Produccions Culturals

Farrera, situat al Parc Natural de l’Alt Pirineu, va acollir el cap de setmana del 19 i 20 de juny
els recitals organitzats en el marc del cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges. L’artista
convidat per a l’ocasió va ser el cantautor Roger Mas, que va actuar acompanyat de la seva
guitarra i que va oferir un recital concert que va girar a l’entorn del seu llibre El dolor de la
bellesa. El cicle continua al juliol amb els recitals al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i
l’Obac (3 de juliol), al Parc Natural del Montseny (10 de juliol) i al Parc de la Serralada Litoral
(17 de juliol).

A Farrera, Roger Mas va combinar cançons amb la lectura de poemes, recitat de textos i
explicació d’anècdotes. El concert recital, que s’havia de celebrar al pati del Centre d’Art i
Natura (CAN), va tenir lloc, finalment, a l'interior de l’església de Sant Roc de Farrera o Santa
Eulàlia de Mèrida de Farrera, degut a les inclemències del temps.
Una cinquantena de persones van assistir a un concert recital en què Mas va generar un clima
de proximitat, confiança i complicitat amb el públic. L’artista va compartir les seves vivències
personals a Farrera i va cantar cançons inèdites del seu nou disc, encara no publicat, amb
composicions escrites precisament en aquest indret.
Després de tres bisos, Mas va acabar regalant al públic una emotiva interpretació a capella de
la Dama d’Aragó. Per fer-ho, l’artista va demanar apagar els llums de l’església i va asseure’s
tot sol en un banc de la primera fila mirant cap a l’altar i amb un silenci aclaparador per part
del públic.
L’endemà al matí, el dia va arrencar amb un cel molt tapat, pluja i fortes ratxes de vent que
feien pensar que el recital s’hauria de fer a l’interior del Centre d’Art i Natura. Però pocs
minuts abans de l’hora prevista d’inici, els núvols van deixar pas a un cel net i assolellat i es
va poder celebrar la ja mítica passejada poètica fins a l’ermita de Santa Eulàlia d’Alendo.
Més de quinze persones s’hi van aplegar i van compartir lectures de textos i poemes d’autors
diversos. En Roger Mas també va participar-hi i va fer algunes lectures del llibre Canigó, de
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Jacint Verdaguer.
Un juliol farcit de recitals

Al mes de juliol, el cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges ha programat tres recitals. Així, el
dissabte 3 de juliol a les 19 h al Marquet de les Roques, al Parc Natural de Sant Llorenç del
Munt i l'Obac, hi actuaran Vicenç Altaió, Pascale Bardoulaud i Paulalba amb l'acompanyament
musical de Xavi Lloses. Una mica abans, a les 17.30 h, hi haurà una visita comentada de
l'exposició "Alfons Borrell a quatre mans. Llibres d'artistes i projectes".
Una setmana després, el dissabte 10 de juliol a les 19 h, Andreu Gomila i Teresa Colom amb
l'acompanyament musical de Xavier Soler oferiran un recital poètic al Parc Natural i Reserva
de la Biosfera del Montseny, concretament al Centre Cívic Xavier Flaquer i Juvany de Cànoves
i Samalús.
Finalment, el dissabte 17 de juliol també a les 19 h, els jardins de Cal Conde de Cabrera de
Mar, al Parc de la Serralada Litoral, seran l'escenari del recital de Paula S. Piedad amb
companyament musical d’Alexander Romero.
Els recitals són gratuïts i cal inscripció prèvia al formulari de la web del cicle.
Font de la informació: Tramoia Produccions Culturals
Categoria: Educació ambiental, Xarxa de Parcs Naturals, Altres, Poesia als parcs, Educació
ambiental, Viu el parc, Notícies d'arreu, Educació ambiental, Poesia als Parcs,
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La Matinal Viu el parc omple de màgia els jardins del castell de
Montesquiu
original

Instal·lacions d'art i tallers durant la Matinal Viu el parc. Autor: XPN

El diumenge 6 de juny, el programa Viu el parc va iniciar les seves activitats al Parc del Castell
de Montesquiu amb la celebració d’una Matinal dedicada a la màgia en el marc esplèndid dels
jardins del castell de Montesquiu. Com ja és tradicional, la Matinal va coincidir amb el Ral·li
Fotogràfic del Castell de Montesquiu. Els actes centrals Viu el parc continuen ara amb la Nit
d’estels (17 de juliol), La capsa dels sentits (19 d'agost), el concert Parcs en concert (17
d'octubre) i l’espectacle Nunavut dins Poesia als parcs. Lletres i paisatges (23 d'octubre). Per
assistir-hi, cal inscripció prèvia.

Durant el matí del diumenge 6 de juny, es van programar diverses activitats lúdiques familiars i
una jornada de portes obertes al castell de Montesquiu, amb visites gratuïtes al matí i a la
tarda. Així, de les 10.30 a les 12.30 h (amb passis a les 10.30 h i a les 11.30 h) es van
proposar un taller de màgia a càrrec d'en Màgic Marc, un taller de varetes màgiques amb
Talleretcraft i un espectacle de contes, de la mà de Susagna Navó.
Les famílies aplegades als jardins del castell de Montesquiu van poder participar també de les
instal·lacions d'art de carrer fetes de fusta que es van crear dins un projecte Re-crea del
Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura. Finalment, l'espectacle La Màgia, de Màgic Marc,
amb la col·laboració especial del trio de músics Els Pirates Màgics, va cloure la Matinal d’una
manera ben divertida.
L'acurat protocol implementat en funció de les mesures actualitzades pel Procicat, és a dir,
reserva prèvia especificant les dades dels sol·licitants, presa de la temperatura corporal en
entrar al recinte a càrrec del personal sanitari contractat, acotació dels espais escènics i de
tallers dins del recinte, ubicació del públic en taules i cadires en el cas dels tallers i de lones
de plàstic amb mocadors de roba en els espectacles, desinfecció i distància física va
possibilitar la realització, en un ambient amable i festiu, de totes les activitats programades
amb gran èxit i acceptació.
Aquell mateix dia se celebrava el 22è Ral·li Fotogràfic de Montesquiu, que tornava a la
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presencialitat i a celebrar-se en l'àmbit del Parc del Castell de Montesquiu i dels municipis que
componen el Bisaura: Montesquiu, Sant Quirze de Besora, Santa Maria de Besora, Sora i
Vidrà. En total, al Ral·li es van presentar setanta-una fotografies de vint-i-quatre concursants,
alguns d’ells vinguts de diferents indrets d’arreu de Catalunya.
Tal vegada la previsió de pluges al llarg de tot el matí i la celebració el dissabte 5 de juny del
Ral·li Fotogràfic de Sant Joan de les Abadesses van provocar una participació menor que en
edicions anteriors d'aquest Ral·li. El proper 26 de juny tindrà lloc l’acte de lliurament dels
premis.
Properes activitats

Fins al mes d’octubre, el Viu el parc del Parc del Castell de Montesquiu ha programat la Nit
d’estels (17 de juliol) amb Inés Dibarboure, de Blau El Planetari, per contemplar la lluna
creixent, Júpiter i Saturn; la proposta familiar La capsa dels sentits (19 d'agost) a Vidrà, el
concert Parcs en concert (17 d'octubre) amb Ferran Savall & Momi Maiga i el poeta Guim Valls
com a artista convidat; i l'espectacle Nunavut, de Silvie Rothkovic i Jan Garrido, en el marc del
cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges (23 d'octubre). Per poder participar en aquestes
activitats és necessari fer inscripció prèvia.
Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals
Categoria: Educació ambiental, Montesquiu, Poesia als parcs, Educació ambiental, Viu el parc,
Educació ambiental, Poesia als Parcs,
Recursos
Viu el parc al Parc del Castell de Montesquiu
Agenda dels parcs. Activitats Viu el parc
Poesia als parcs. Lletres i paisatges
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Poesia als parcs. Lletres i paisatges recorda Felícia Fuster en l'any
del seu centenari amb un espectacle al Parc Natural de la Serra de
Collserola
original

Les quatre artistes durant l'espectacle al pati del MUHBA Vil·la Joana. Autor: Tramoia
Produccions Culturals
El cicle de recitals Poesia als parcs. Lletres i paisatges avança i el diumenge 6 de juny al vespre
el pati de Vil·la Joana, seu del Museu d’Història de Barcelona (MUHBA), enmig del Parc Natural
de la Serra de Collserola, va acollir 'T’obro la meva veu sota dels núvols'. El recital, una
proposta multidisciplinària amb les poetes Tònia Passola i Marta Pérez Sierra, la ballarina Aida
González i la músic Valeria Feigan, s’emmarcava en la commemoració de l’Any Felícia Fuster.

El cicle Poesia als Parcs. Lletres i paisatges continua el seu itinerari particular arreu del
territori oferint espectacles i recitals poètics en espais i entorns naturals i, després del recital
d’Anna Gas, Laia Maldonado i Laura Torres al Parc de la Serralada de Marina el 29 de maig,
va arribar el torn del Parc Natural de la Serra de Collserola.
Per a l’ocasió, el recital es va ubicar a Vil·la Joana, la darrera casa on va viure el poeta Jacint
Verdaguer, el qual morí allí mateix el 10 de juny del 1902. L’edifici, que ha patit nombroses
transformacions al llarg de la història, és a dia d’avui una de les seus del Museu d’Història de
Barcelona sota el nom MUHBA Vil·la Joana Casa Verdaguer de la literatura. El recinte és,
alhora, un memorial i una casa de i per a la literatura, un espai que posa en relleu i reivindica
el valor de la paraula literària a partir de la figura de l’autor de Folgueroles.
En aquest entorn, el diumenge 6 de juny al vespre les poetes Tònia Passola i Marta Pérez
Sierra, acompanyades de la ballarina Aida González i la músic Valeria Feigan, van presentar
el seu espectacle T’obro la meva veu sota dels núvols (Poemes de Felícia Fuster) estrenat el
maig a la Fira Litterarum de Móra d’Ebre. La proposta, emmarcada en l'Any Felícia Fuster, és
un espectacle multidisciplinari que agermana literatura, música i dansa i que transmet el
caràcter visual de la poesia de Felícia Fuster i el seu llegat innovador i universal.
T’obro la meva veu sota dels núvols pren com a base una selecció de textos de l’artista i els
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posa en escena en un diàleg constant amb la música de Valeria Feigan i la dansa, gran
protagonista de l’espectacle, de la jove Aida González.
La proposta, que va ser molt ben rebuda pel públic que es va aplegar a Vil·la Joana i va fer
reviure la figura i l’obra d’una veu molt potent i original que es va guiar sempre per
l’experimentació i va encetar camins poètics i pictòrics nous que la fan plenament
contemporània.
Any Felícia Fuster

Felícia Fuster (Barcelona 1921- París 2012) va ser poeta, traductora i artista plàstica, amb una
obra que combina els diferents llenguatges i que estableix estrets vasos comunicants entre
pintura i literatura. Forçada a exiliar-se a París, com tants altres artistes de l’època va
desenvolupar la seva trajectòria artística a l’estranger durant molts anys i no va ser fins al
1984 que va irrompre en la lírica catalana amb el llibre Una cançó per a ningú i trenta diàlegs
inútils, en què mostrava una veu, nova i alhora madura. A partir d’aquell moment va desplegar
amb gran força la seva obra literària i pictòrica, que va trobar un ampli ressò entre poetes i
crítics.
Com una ombrel·la / t'obro la meva veu sota dels núvols / i m'empasso la neu per fer-me forta
escric les notes / del vent / i canto amb tinta roja
Felícia Fuster, “Amb tinta roja”, Passarel·les / Mosaïques (1992)
Propers recitals

La propera cita poètica i musical serà el 19 de juny amb Roger Mas al Centre d'Art i Natura
de Farrera i l'endemà, 20 de juny, la passejada poètica cap a l’ermita de Santa Eulàlia
d’Alendo, al Parc Natural de l'Alt Pirineu.
Unes setmanes després, el dissabte 3 de juliol a les 19 h, Vicenç Altaió, Pascale Bardoulaud i
Paulalba amb l'acompanyament musical de Xavi Lloses oferiran un recital poètic al Marquet de
les Roques (vall d’Horta, Sant Llorenç Savall), al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i
l'Obac. Prèviament, a les 17.30 h, hi haurà una visita comentada de l'exposició "Alfons Borrell
a quatre mans. Llibres d'artistes i projectes" en el recentment inaugurat equipament La Pahissa
del Marquet-Arts-Lletres-Natura.
Tots els recitals són gratuïts, tanmateix, per assistir-hi cal inscripció prèvia mitjançant aquest
formulari.
Font de la informació: Tramoia Produccions Culturals
Categoria: Educació ambiental, Collserola, Poesia als parcs, Educació ambiental, Viu el parc,
Educació ambiental, Poesia als Parcs,
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Cultura i Art a la natura. La Pahissa den Marquet, nou equipament
per a les arts
Pilar Parcerisas • original

La xarxa d’equipaments culturals i artístics de Catalunya s’ha enriquit amb un centre dedicat a
les arts, les lletres i la natura al Vallès. La Pahissa del Marquet, situada al Parc Natural de
Sant Llorenç del Munt i l’Obac, al municipi de Sant Llorenç Savall. El nou centre, dirigit per
Ester Xargay, col·laboradora d’El Temps de les Arts, és un espai pluridisciplinari, amb una
programació estable d’activitats artístiques, literàries, musicals, educatives i lúdiques, que ha
inaugurat amb l’exposició “Alfons Borrell a quatre mans. Llibres d’artistes i projectes”.
La Pahissa d’en Marquet. Nou equipament cultural
Exposició Alfons Borrell a quatre mans. Llibres d’artistes i projectes
Parc de Sant Llorenç-Obac. Sant Llorenç Savall
Fins al 31 de juliol de 2021
Les claus del projecte

Amb la posada en marxa de la Pahissa, la Diputació de Barcelona du més enllà una iniciativa
que fa temps que promou amb els programes de poesia als Parcs naturals. El centre està
situat en una antiga pallissa del conjunt arquitectònic del Marquet de les Roques, un edifici
modernista propietat de la Diputació, construït per l’arquitecte Juli Batllevell i Arús, deixeble de
Domènech i Montaner, alçat sobre les bases del Mas Marquet del segle XIII.
El projecte recupera el rastre literari, cultural i artístic d’aquest mas que va ser casa pairal i
residència d’estiueig de Pere Quart (Joan Oliver), que organitzava tertúlies literàries, amb
convidats de prestigi, com Carles Riba, Josep Carner, Guerau de Liost, i els membres de
l’anomenada Colla de Sabadell, amb escriptors com Francesc Trabal i Armand Obiols. Altres
intel·lectuals i artistes s’ hi incorporaren com Ricard Marlet, Antoni Vila Arrufat, Lluís Parcerisa,
Josep M.Trabal, Miquel Carreras i Joan Garriga, un grup inconformista, provocador, que
qüestionà les convencions de la societat burgesa i franquista del moment, presidit per la
llibertat de creació, amb l’ànim de difondre també la literatura catalana a Sabadell i al Vallès
amb la creació de l’editorial La Mirada.
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Inauguració de La Pahissa del Marquet © Josep Melero, Xarxa de Parcs Naturals de La Diputació de Barcelona

Per a Ester Xargay, la proximitat de la Colla Sabadell li ha suggerit encarar el centre amb
“artistes que escriuen o escriptors que fan art, perquè implica una escriptura diferent, més
lliure, pel fet que les arts visuals ja han adoptat una estètica més avançada, camí que la
literatura no sempre pren. La literatura adopta una via més periodística, amb tendència al relat
o a explicar de les coses. L’estètica contemporània nega el sentit i prioritza altres maneres de
comunicar.”

Ester Xargay i el poeta Carles Hac Mor, avui desaparegut, van ser uns grans defensors de la
llibertat creadora des d’una base dadaista, inconformista i demolidora de les convencions, al
mateix temps que van integrar en les últimes dècades la poesia a la natura, en parcs naturals,
però també a la Vall d’Aran, a l’Empordà i en altres indrets del país. Ara, Ester Xargay té
l’oportunitat de consolidar una línia de treball cultural i artística que marida art i natura, una
tendència avui arrelada a Catalunya, que viu una expansió, amb altres iniciatives com ARBAR,
a la Selva de Mar, a l’Empordà, amb la Fundació L’Olivar, i al Bages, amb les iniciatives de
Cacis.

Ester Xargay es proposa exposar escriptors que fan art, el que implica tenir en compte el
vessant del ric camp dels llibres d’artista. En la línia d’Alfons Borrell, es proposa mostrar Jordi
Aligué, que és un artista que també escriu i amb qui vol compartir experiències amb el centre
de Vallgrassa que aquest dirigeix amb Anna Bellvehí al Garraf, i que és el primer centre de
referència en art i natura, que ha obert altres ponts culturals amb el País Basc, Itàlia i L’Alguer,
entre altres.
Susanna Ginesta i Coll. Xarxa de Parcs Naturals de La Diputació de Barcelona

Alfons Borrell, la lírica pura del color

La primera exposició, inaugurada el passat 5 de juny, Alfons Borrell. Llibres d’artista i projectes
posa de manifest la voluntat del projecte de ser intergeneracional, amb llibres d’artista que
Alfons Borrell (1931-2020), artista de Sabadell recentment traspassat, va dur a terme amb
poetes i artistes, la majoria més joves. Es tracta d’un conjunt d’obres fetes a quatre mans amb
poetes, artistes, músics i arquitectes, com Vicenç Altaió, Perejaume, Jordi Alcaraz, Manuel
Guerrero, Josep M. Mestres Quadreny, Joaquim Sala- Sanahuja, Jordi Rodés, i amb les millors
editorials de libres d’artista de Catalunya.
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Interior de l’exposió dedica a Alfons Borrell © Anna Borrell

Tots ells comparteixen el sentit alliberador de l’avantguarda artística i trencador de la
modernitat. Alfons Borrell, un dels millors representants de l’abstracció lírica a Catalunya, des
d’una posició radical i sense concessions. L’exposició ret homenatge a aquest artista amb el
documental Reconèixer Borrell, realitzat per Susanna Bernadí i Aleix Gallardet, pioners del
festival de poesia al Pla de Beret, a la Vall d’Aran.

Detall de l’exposió dedica a Alfons Borrell© Judit Contreras, Diputació de Barcelona.

Borrell és l’artista del color, del blau, del taronja, que pinta amb una tensió emocional vibrant a
la recerca d’una puresa absoluta. Podríem parlar d’una nova abstracció a casa nostra en el
mateix període que es produeix als EUA a final dels anys cinquanta, però Borrell és un artista
mediterrani, que es fon en el blau, el taronja, el negre, el verd. “Soc blau”, diu, és color, i
difícilment trobaríem un blau igual o un taronja equivalent als blaus i taronges Borrell. Ell, que
havia pertangut al Grup Gallot, de Sabadell, amb una gran acció pictòrica col·lectiva, ratllant el
dripping de Pollock a la Plaça Catalunya el 1960, a partir de llavors obrí una obra pictòrica
individual d’un alt voltatge poètic amb el color. El poeta Joan Brossa en digué: “Borrell pinta el
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buit i el llampec”, per assenyalar la seva abstracció radical. Ara, hi haurà l’oportunitat de
recordar el seu llegat pictòric i la seva contribució a la segona avantguarda de postguerra a la
Pahissa del Marquet.
Detall de l’exposió dedica a Alfons Borrell© Anna Borrell

Un programa d’art i lletres

El nou centre dedicarà una exposició a l’escriptora i artista Felícia Fuster, amb la sèrie de
pintures de Plurivisions i la interpretació contemporània de la seva obra pictòrica i literària amb
instal·lacions del compositor Xavi Lloses, de la mateixa Ester Xargay, i amb performances
inspirades en les pintures de Felícia Fuster: Marta Darder, Mar Serinyà, Marta Vergonyós i
Rosa Pou, Mireia S. Zantop i la Piròmana d’Argos. Aquesta exposició, que ja ha estat exhibida
a l’ Arts Santa Mònica, commemora el centenari d’aquest artista.

És també una prioritat donar veu i espai als artistes de Sabadell. En aquest sentit, es vol
mostrar la literatura de Cafè Central, amb les edicions impulsades per Antoni Clapés, com a
literatura extrema i arriscada dins la contemporaneïtat, i l’obra en ceràmica del seu germà Lluís
Clapés. Més endavant, es compta amb l’obra de Joan Vilacasas, conegut per les seves
pintures de planimetries i autor de llibres en col·laboració amb escriptors, un d’ells amb pròleg
de Pere Quart. També s’hi mostrarà obra de Fina Miralles, que ha practicat les arts i les lletres.
En perspectiva del futur 2022, una exposició comissariada per Maria Josep Balsach es
dedicarà al seu pare, industrial i artista de Sabadell, Llorenç Balsach Grau i família.

La Pahissa del Marquet © Ester Xargay

Un altre grup d’artistes versàtils en els dos àmbits, arts i lletres que hi seran presents són
Carles Hac Mor, Benet Rossell, i Angel Jové, que integren un projecte lleidatà, consistent en
un recorregut antropològic per les contrades de Lleida durant tot un dia. El resultat: Hac Mor
escriví un text, Jové enregistrà unes polaroids, i Rossell filmà durant disset hores l’experiència,
materials que es mostraran en cru, com una improvisació de la jornada que van viure, en un
apropament art i vida. Ester Xargay també vol obrir el centre l’any vinent a una exposició amb
artistes emergents, que estiguin en la mateix línia de compartir art i literatura.
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El Marquet de les Roques © Ester Xargay

La natura és una de les peces clau d’aquest nou projecte. La seva directora ho té clar: “La
cultura neix contra natura, en el sentit de civilització, agafes un tros d’arbre per fer-ne una
cullera, una pedra i la modifiques per fer-ne una eina i te n’apropies per necessitat; per tant,
cultura és antinatura. Però en sentit artístic intentem retornar la mirada cap al que és la natura,
amb l’observació i la contemplació. Observar la llum que canvia sobre una fulla, els núvols
que passen, tot el que la natura suggereix a l’artista en contemplar-la dona uns resultats que
no estan en la línia de reproduir, sinó d’ adquirir un moviment. Si puc fer unes tallers de cap
de setmana, i que la gent es pugui quedar allà, a la natura, canvia l’estat d’ànim i penso que
és molt bo per a la creació.”
Crítica d'art i curadora d'exposicions independent. Doctora en Història de l'Art i llicenciada en
Ciències de la Informació. Membre fundadora del diari Regió 7. Ha comissariat més de
cinquanta exposicions, entre elles: Idees i Actituds. Entorn de l'art conceptual a Catalunya,
1964-1980 (1992), Dalí. Afinitats Electives (2004), Man Ray, llums i somnis (2008), Vienna
Actionism (2008), Il·luminacions. Catalunya visionària (2009), Dalí, Duchamp,Man Ray. A
Chess game (2014-2916), Joan Ponç. Diàbolo (2017-2018), Adolf Loos. Private spaces (2018).
Ha publicat Art & Co. La màquina de l'art (2003), Barcelona Art-Zona (2007)
Conceptualismo(s). Poético, políticos y periféricos. En torno al arte conceptual en España,
1964-1980 (2007) i Duchamp en España (2009). Crítica d'art del diari Avui i Elpuntavui (19822017). Ha escrit guions per al cinema, entre ells destaca el llarg L’última frontera (1992). Ha
estat presidenta de l’Associació Catalana de Crítics d’Art i membre del Consell Nacional de la
Cultura i de les Arts.
Entrades relacionades:
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La Nit d'estels dona inici als actes centrals del 29è Viu el parc del
Parc Natural del Montseny
original

És a punt de començar una nova edició del programa lúdic i cultural Viu el parc al Parc Natural
i Reserva de la Biosfera del Montseny. Els actes centrals del 29è Viu el parc s’iniciaran amb la
Nit d’estels a Seva (18 de juny) i continuaran amb el recital Poesia als parcs. Lletres i paisatges
a Cànoves i Samalús (10 de juliol), la proposta familiar La capsa dels sentits a Breda (14
d’agost), el concert de Parcs en concert a Gualba (5 de setembre) i la Matinal al parc al Brull el
19 de setembre. Per assistir-hi cal fer inscripció prèvia.

La 29a edició del programa Viu el parc al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny
comença el proper divendres 18 de juny amb una Nit d’estels a Els Roures Parc, a Seva,
entre les 21.30 i les 23.30 h. Durant la sessió, dirigida per Ines Dibarboure, de Blau, el
Planetari, els participants podran observar el cel a ull nu i amb telescopi i contemplar la lluna
creixent i Venus. Les places són limitades i cal fer inscripció prèvia en aquest enllaç.
Els actes centrals continuaran el dissabte 10 de juliol al Centre Cívic Xavier Flaquer i Juvany
de Cànoves i Samalús amb el recital d’Andreu Gomila i Teresa Colom i l’acompanyament
musical de Xavier Soler. L’actuació s’emmarca en el cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges
i cal fer inscripció prèvia a la web del programa de recitals.
Aquest 2021, Viu el parc ha estrenat la proposta La capsa dels sentits i també els infants en
podran gaudir al Parc Natural del Montseny. Així, el dissabte 14 d’agost al matí a Breda (turó
de Santa Anna) els participants podran gaudir d’un espai per descobrir i redescobrir la natura
amb activitats per activar els sentits i estimular una mirada reflexiva. Les places són limitades i
cal inscriure’s.
El programa no s’atura i el diumenge 5 de setembre a les 12 h el parc dels tobogans de Can
Figueres, a Gualba, s’omplirà de la música de Judit Neddermann i Peter Gynt & The suits en
un concert inclòs al cicle Parcs en concert. L’aforament és limitat i ben aviat es podrà fer
inscripció prèvia a parcs.diba.cat/parcsenconcert.
Matinal al parc

El diumenge 19 de setembre el Brull serà l’escenari de la Matinal al parc amb tot de propostes
familiars gratuïtes. De les 10.30 a 12.30 h hi haurà tallers i contes amb passis a les 10.30 h i
a les 11.30 h: Taller de flors de paper: taller participatiu familiar en el qual s’ensenyara a fer
flors de paper amb material reciclat de revistes; Un país de conte: contes, cançons i titelles;
Contes al cistell: cistells de diferents mides ocupen l'espai central. Tots porten dins un conte o
un joc. Activitat familiar participativa; i a les 12.30 h l’espectacle de cloenda “Cassoles, olles i
cancons”, animacio musical per a totes les edats a càrrec de Carles Cuberes. Places limitades.
Cal fer inscripció prèvia a viuelparc.org.
La campanya Viu el parc s'estructura en dues vessants, d’una banda, els actes centrals, dirigits
a un públic familiar, i, d’una altra, Viu el parc a l'escola, adreçat als alumnes de 5è de primària
de les escoles dels municipis de l'espai natural protegit. Seguiu tota la actualitat a la web i a
les xarxes socials (Facebook i Twitter).
Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals
Categoria: Parc a Taula, Educació ambiental, Montseny, Parc a taula, Poesia als parcs,
Educació ambiental, Viu el parc, Educació ambiental, Parc a taula, Poesia als Parcs,
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L\x{2019}homenatge a l\x{2019}artista Alfons Borrell centra la
inauguració de la Pahissa del Marquet
original

La festa d'inauguració, a l'exterior de la Pahissa. Autor: XPN
L’artista Alfons Borrell Palazón (Barcelona, 1931- Sabadell, 2020) va rebre un homenatge pòstum
el dissabte 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient, en la inauguració del nou equipament
cultural la Pahissa del Marquet, edifici que forma part del Marquet de les Roques, al Parc
Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Més de 200 persones van assistir a la presentació,
que va comptar amb parlaments, música, la inauguració de l’exposició "Alfons Borrell a quatre
mans. Llibres d'artistes i projectes", el visionat del documental "Reconèixer Borrell", una visita
al Marquet de les Roques -que s’està rehabilitant – i un tast de vins 5 Quarteres.

Amb l’acompanyament musical de Marc Egea amb la viola de roda, l’acte va començar amb
les intervencions de Joan Solà, alcalde de Sant Llorenç Savall; Ester Xargay, directora de la
Pahissa del Marquet; i Josep Tarín, diputat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d'Incendis
Forestals de la Diputació de Barcelona. Entre d’altres, van recordar el lligam del Marquet amb
el poeta Joan Oliver-Pere Quart i el llegat que ens ha deixat la colla de Sabadell, el qual
volen continuar promovent els artistes que escriuen i els escriptors que fan art. Tot seguit es
va inaugurar l’exposició "Alfons Borrell a quatre mans. Llibres d'artistes i projectes", mostra que
el públic va poder visitar posteriorment en grups de 30 persones per complir les mesures
sanitàries per evitar la Covid19.

L’homenatge a Alfons Borrell va comptar amb la participació de nou persones, que van donar
veu a les paraules del desaparegut artista internacional. Eren Maria Josep Balsach Peig, Anna
Borrell, Lluís Calvo, Marc Egea, Manuel Guerrero, Miquel Àngel Marín, Joaquim Sala-Sanahuja,
Oriol Vilapuig i Ester Xargay. Van llegir el text d’Alfons Borrell: "Sabadell, Plaça Major. Idea i
concepte de l'obra" sobre un projecte d’escultura transitable, una pèrgola composta per
desenes de vidres de colors, que no es va executar i en què l’artista proposava "tenyir" l’espai,
i els que hi transiten, de colors: "Grans llençols de colors que voleien al vent per reflectir-se un
moment en aquest o en aquell, en això o en allò. És això la participació del públic en l'obra
d'art: l'espectador hi esdevé al mateix temps la tela, el llenç, el paper que acull els colors".
L’acte va continuar amb les intervencions d’Anna Borrell, filla de l’artista, la historiadora de l’art
i poeta Maria Josep Balsach Peig, l’artista Joaquim Sala-Sanahuja, el crític d’art Manuel
Guerrero, l’escriptor Lluís Calvo (que va llegir un poema del seu llibre "Ancestral", amb una
il·lustració d’Alfons Borrell. Miquel Àngel Marín i Ester Xargay van fer l’acció "Duet a quatre
mans. Lectura-acció amb clarinet invertit" d’un poema de Joan Brossa de la carpeta "Trasllat".
També hi va intervenir Aleix Gallardet, realitzador del documental "Reconèixer Borrell", que es
va poder veure a dins i a fora de la Pahissa.
La inauguració, que va incloure la visita a les obres de remodelació del Marquet de les
Roques, es va cloure amb una degustació de vins 5 Quarteres, que s’elabora a la Masia la
Muntada, també a la vall d’Horta, i la intervenció musical a càrrec de Marc Egea (viola de
roda) i Miquel Àngel Marín (clarinet). Per celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient també es
van poder veure imatges en vídeo del niu de falcó pelegrí i la nidificació d’aquests rapinyaires
al Parc.
Programació centrada amb l’escriptura i l’art

La Pahissa del Marquet és un espai pluridisciplinari amb una programació estable d’activitats
artístiques i literàries, a l’antiga pallissa de la casa del Marquet de les Roques, la que fou la
residència d’estiu del poeta Joan Oliver – Pere Quart, i lloc de trobades de la Colla de
Sabadell, situada a la vall d’Horta, dins el terme municipal de Sant Llorenç Savall.

El nou espai, que ja té definida la programació fins a principis de l’any 2022, vol convertir-se
en un centre actiu per a la promoció i organització d’activitats literàries i artístiques, que posin
en relleu els valors culturals i naturals del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, així
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com de la singularitat del seu emplaçament i entorn paisatgístic. La programació del centre
s’inicia amb l’exposició "Alfons Borrell a quatre mans. Llibres d’artistes i projectes", que es
podrà visitar fins al 31 de juliol. El nou equipament està dirigit per Ester Xargay, i estarà obert
tots els dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 20 h, i els diumenges de 10 a 14 h.
Espai per a la creació artística i literària

La voluntat de la Diputació de Barcelona és convertir aquest espai en un equipament important
del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, dedicat a la creació artística i literària,
seguint les petjades que hi van deixar el conjunt d’artistes i escriptors vinculats a la Colla de
Sabadell, i especialment en la figura de Joan Oliver – Pere Quart, en el marc de la recerca
estètica i literària catalana.
Entre les activitats programades, el dissabte 3 juliol hi ha programat un recital del cicle Poesia
als Parcs, amb la participació de Vicenç Altaió, Pascale Bardouland Paulalba i el músic Xavi
Lloses. A partir de setembre, en col·laboració amb Vallgrassa Centre Experimental de les Arts,
del Parc del Garraf, presentarà l’exposició "De la terra i el mar", de Jordi Aligué, amb pintures,
dibuixos, fotografies llibres i exposicions, i projecció del vídeo "No em preocupa la mort, sinó
la mort de la memòria", i l’exposició "Teatre", amb dibuixos de Pep Fajardo i textos de Jordi
Aligué del llibre Teatre
Any Felícia Fuster

Pels mesos de novembre i desembre hi ha programada l’exposició itinerant "Plurivisions",
comissariada per Pilar Parcerisas, amb motiu de l’Any Felícia Fuster. La mostra conté pintures
de Felícia Fuster de les sèries "Abstracció lírica, Plurivisions i Haikús visuals", amb
interpretacions contemporànies -videoaccions de Marta Darder, Piròmana d’Argos, Mar Serinyà,
Rosa Pou, Marta Vergonyós i Mireia Zantop, entre altres propostes artístiques- de l’obra
d’aquesta poeta, pintora i traductora nascuda a Barcelona l’any 1921, de la que enguany se
celebra el centenari del seu naixement, motiu pel qual ha estat declarat Any Felícia Fuster.
Per l’any 2022 hi ha programades l’exposició "Lo país de Maialusa, Alamús, Sidamun,
Almatret, etcètera", d’Àngel Jové, Benet Rossell i Carles Hac Mor, i l’exposició homenatge al
ceramista Lluís Clapés (Sabadell, 1945-2018), fill d’un dels impulsors del Museu d’Art de
Sabadell i germà de l’escriptor Antoni Clapés. La mostra estarà acompanyada d’una exposició
sobre les edicions Cafè Central, editorial creada el 1989 per Antoni Clapés i Víctor Suñol, com
una iniciativa editorial independent.
El Marquet de les Roques

El conjunt d’edificacions del Marquet de les Roques, integrat per la pallissa, i dues
construccions adossades, l’antiga masia i la nova casa que constitueix l’edifici principal,
clarament diferenciades, formant una estructura singular i complexa. L’edifici principal fou
construït entre els anys 1879 i 1896 per l’arquitecte Juli Batllevell i Arús (1864-1928), deixeble
de Domènech i Montaner, i promogut per Antoni Oliver i Buxó, avi de l’escriptor sabadellenc
Joan Oliver (Pere Quart) que hi passà llargues temporades, organitzant-hi sovint vetllades
literàries amb el grup d’escriptors coneguts com la Colla de Sabadell. Als anys vint del segle
passat, el Marquet va ser punt de trobada d’intel·lectuals i artistes de primera fila, entre els
quals hi havia Josep Carner, Carles Riba o Guerau de Liost.
La Diputació de Barcelona, com a propietària del conjunt des dels anys 90 del segle passat,
s’ha ocupat de la seva rehabilitació i conservació, amb unes primeres actuacions iniciades
l’any 2001, amb els primers estudis i projectes del conjunt d’edificacions que s’han anat
materialitzant en diverses actuacions. Així, entre els anys 2006 i 2020, la Diputació ha dut a
terme actuacions, tan a l’edifici principal com als edificis annexos, amb una inversió total de
925.000 euros.
Les properes actuacions estan en curs. Així, per aquest any hi ha prevista la rehabilitació de
les façanes i la fusteria de l’edifici principal, amb un pressupost de 325.000 euros, que es
preveu finalitzar el 2022. Altre actuacions en l’edifici principal que estan pendents son les
condicionament dels espais interiors i les instal·lacions, a més de dotar al conjunt
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d’edificacions d’infraestructures i serveis, tenint en compte aspectes com l’accessibilitat,
requisits indispensables per poder funcionar com equipament públic.
Recursos
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L'Any Felícia Fuster inspira un espectacle de poesia, música i
dansa que homenatja l'artista
original

La ballarina Aida González i Valeria Feigan, autora de la música | Cedida

L'Any Felícia Fuster, presentat oficialment a finals de febrer, segueix el seu intens programa
que busca rellançar la figura i l'obra d'una artista que va experimentar amb diferents
llenguatges. En aquesta línia, aquest diumenge 6 el cicle Poesia als parcs presenta 'T'obro la
meva veu sota dels núvols', un espectacle poètic en homenatge a Felícia Fuster que ha creat
la poeta gracienca Marta Pérez Sierra, on participen la ballarina Aida González, la compositora
Valeria Feigan i la també poeta Tònia Passola. Amb aquest espectacle multidisciplinar que
agermana literatura, música i dansa, les autores volen transmetre el caràcter visual de la
poesia de Felícia Fuster i el seu llegat "innovador i universal". "Res del que apareix a la peça,
que porta per títol un vers de la Felícia, s'ha inclòs de forma gratuïta", explica Marta Pérez.
Seguint la definició de la poesia de la Felícia Fuster com a “combat” i “cos”, l'escriptora
gracienca va fer una selecció de poemes que funcionessin amb harmonia amb l'estil de ball
d'Aida González. "Té molta traça i força, quan balla sembla que reciti amb el cos", assegura
Pérez Sierra.
L'espectacle és un homenatge a Felícia Fuster, poeta i pintora, a qui li agradava experimentar i
reflexionar, i per això les creadores de 'T'obro la meva veu sota dels núvols' han volgut recrear
el seu món. En aquest sentit, la pintora Glòria Calafell, inspirant-se en la pintura de Fuster, ha
fet els dos quadres que llueixen a l’escenari, i la compositora Valeria Feigan, ha composat
expressament per a l’ocasió les peces i cançons de l'espectacle. "Com a poeta, inquieta i
viatgera, es va impregnar de la poesia oriental, prova d’això són els seus haikus que també
reproduïm amb la veu i el cos", assenyala la poeta.
Després de l'estrena a Móra d'Ebre i l'actuació d'aquest diumenge 6 a Collserola, tenen una
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desena d'actuacions previstes. "Esperem poder actuar també a Gràcia", clou Marta Pérez.
L'espai íntim de l'artista
Tant el format com el contingut de l'espectacle que es presenta aquest diumenge al cicle
Poesia als parcs, s'han creat en homenatge a la Felícia Fuster en l'any del seu centenari. "Hi
ha un moment que caminem tot recitant, i tirem fulls en blanc al terra perquè l'Aida González
balli damunt com si fos el llapis, tot suggerint l'espai íntim de la Felícia", diu l'escriptora
gracienca.
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Anna Gas, Laia Maldonado i Laura Torres omplen de poesia
l'entorn de l'ermita de Sant Pere de Reixac, al Parc de la Serralada
de Marina
original

Els músics i les tres poetes durant el recital al Parc de la Serralada de Marina. Autor: Tramoia Produccions Culturals

Després de l’espectacle inaugural del cicle el dijous 27 de maig al Parc de la Ciutadella de
Barcelona, el dissabte 29 de maig el 16è Poesia als parcs. Lletres i paisatges va programar el
primer recital en un espai natural de la Xarxa de Parcs Naturals. Durant prop d’una hora, una
trentena de persones van gaudir de les composicions d’Anna Gas, Laia Maldonado i Laura
Torres amb l’acompanyament musical de Pol Padrós i Miquel Rossy a l’ermita de Sant Pere de
Reixac (Montcada i Reixac), al Parc de la Serralada de Marina.

Les joves poetes Anna Gas, Laia Maldonado i Laura Torres Bauzà van ser les escollides per
protagonitzar el recital al Parc de la Serralada de Marina, el primer en un espai natural de la
Xarxa de Parcs Naturals dins el 16è cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges. Les poetes van
comptar amb l’acompanyament musical del trompetista de jazz Pol Padrós i del guitarrista
Miquel Rossy, qui va fer duet amb Laia Maldonado.
El recital, organitzat amb la col·laboració de l’Associació Amics de Reixac, va aplegar prop
d'una trentena de persones al voltant de l’ermita de Sant Pere de Reixac. L’organització del
cicle va apostar per donar el tret de sortida reivindicant una nova generació emergent de
poetes que, tot i la curta trajectòria que tenen a les seves espatlles, han rebut nombrosos
premis i reconeixements.
L’actuació es va iniciar amb la poeta barcelonina Anna Gas, guardonada l’any 2020 amb el
Premi Mercè Rodoreda de contes i narracions pel recull El pèndol i amb el Premi Cavall Verd
de poesia el mateix any pel poemari Llengua d'àntrax publicat per Edicions del Buc. La seva
poètica explora la paradoxa, el cos foradat (pell, carn i ossos), el llenguatge i l’altre.
Recitant de forma alterna en rondes, la poesia de Gas va ressonar junt amb els versos de Laia
Maldonado i Laura Torres Bauzà. Així, la tarragonina Laia Maldonado, I Premi de Poesia
Ventura Ametller pel seu poemari L’arquitecte publicat per Edicions de 1984, va recitar
acompanyada amb la guitarra de Miquel Rossy en una proposta que augura ser l’avantsala
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d’una col·laboració sòlida i fructífera. La poesia de Maldonado remet directament a la vivència i
la construcció del jo, el d’una dona jove de vint-i-pocs anys que mira i viu el món.
El collage de veus poètiques el va acabar de formar la poeta Laura Torres Bauzà. La
mallorquina va guanyar enguany el III Certamen Art Jove de Poesia Salvador Iborra convocat
per l'AELC amb l'Agència Catalana de la Joventut i l'Institut Balear de la Joventut amb el seu
poemari Els temps últims. La seva proposta va estar farcida de poemes breus que convidaven
a mirar i a mirar-se en un diàleg infinit entre la representació i l’autorepresentació.
El recital va comptar amb el trompetista de jazz Pol Padrós, el qual va delectar el públic amb
un itinerari musical farcit d’improvisacions i variacions d’estàndards jazzístics talentoses.
Propers recitals

Ara, el cicle continua fins al mes de novembre amb un total de quinze recitals poeticomusicals
arreu del territori. Tots els espectacles són gratuïts, però atesa la situació sanitària, per assistirhi cal reservar prèviament mitjançant el formulari que hi ha a la pàgina web del cicle.
La propera cita poètica tindrà lloc el diumenge 6 de juny als jardins del MUHBA Vil·la Joana,
al Parc Natural de la Serra de Collserola, amb T’obro la meva veu sota dels núvols (Poemes
de Felícia Fuster). Amb les poetes Tònia Passola i Marta Pérez Sierra, la ballarina Aida
González i acompanyament musical de Valeria Feigan l'espectacle commemora l'Any Felícia
Fuster.
Uns dies després, el 19 de juny, Roger Mas actuarà al Centre d'Art i Natura de Farrera i
l'endemà, 20 de juny, es farà la passejada poètica cap a l’ermita de Santa Eulàlia d’Alendo, al
Parc Natural de l'Alt Pirineu.
Consulteu tot el programa a la web del cicle.
Font de la informació: Tramoia Produccions Culturals
Categoria: Educació ambiental, Marina, Poesia als parcs, Educació ambiental, Viu el parc,
Educació ambiental, Poesia als Parcs,
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La poesia torna als parcs!
original

Una potent acció poètica conjunta al Parc de la Ciutadella de Barcelona protagonitzada per cinc
dones poetes d'una generació emergent inaugurava el passat 29 de maig el 16è cicle de
recitals 'Poesia als parcs. Lletres i paisatges'. Un cicle, organitzat per la Diputació de
Barcelona, que porta espectacles poeticomusicals a diversos espais protegits de la Xarxa de
Parcs Naturals i a altres parcs de Catalunya i l'illa de Sardenya.
Per al 2021, i fins al 6 de novembre, s'han programat quinze recitals. Roger Mas, Blanca Llum
Vidal, Juana Dolores, Joan-Lluís Lluís, Esteve Plantada, Silvie Rothkovic i Jan Garrido són
alguns dels artistes destacats.
Poesia als parcs. Lletres i paisatges és un cicle poètic que va néixer el 2005 dins el marc del

programa Viu el parc. Els recitals poètics que inclou es duen a terme a deu espais de la
Xarxa de Parcs Naturals i a altres espais naturals protegits de dins o de fora de Catalunya,
amb els quals la Diputació de Barcelona manté vincles culturals per raó d'agermanaments
estables o convenis específics establerts amb entitats culturals o conservacionistes, com ara el
Parc Natural de l'Alt Pirineu i el Parc Natural de la Serra de Montsant o l'Obra Cultural de
l'Alguer, a Sardenya.
Els recitals són gratuïts, però per poder assistir-hi és imprescindible inscriure-s'hi prèviament
mitjançant el formulari disponible a la pàgina web del programa.
Els espectacles són enregistrats i es poden recuperar al canal Youtube del cicle, on també es
pot tornar a gaudir dels espectacles dels cicles anteriors. Així mateix, per estar al dia de les
actuacions d'enguany es pot consultar la pàgina de Facebook del programa.
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La Matinal i el Ral·li Fotogràfic donen inici a una nova edició del
Viu el parc al Parc del Castell de Montesquiu
original

Edició anterior de la Matinal al Parc del Castell de Montesquiu.
Autor: Viu el parc
El diumenge 6 de juny, el programa Viu el parc del Parc del Castell de Montesquiu organitza
dues activitats molt potents. Així, d’una banda els jardins del castell de Montesquiu seran
l’escenari de la ja clàssica Matinal al parc i aquell mateix dia se celebrarà el 22è Ral·li Fotogràfic
del Castell de Montesquiu en l'àmbit del Parc i dels municipis que en formen part. Fins al mes
d’octubre, el programa oferirà també activitats com una Nit d’estels (17 de juliol), La capsa dels
sentits (19 d'agost), el concert Parcs en concert (17 d'octubre) i el recital Poesia als parcs.
Lletres i paisatges (23 d'octubre). Per assistir-hi, cal inscripció prèvia.

El diumenge 6 de juny, veniu a gaudir de la Matinal Viu el parc al Parc del Castell de
Montesquiu! Hi haurà un munt d'activitats i un final de festa divertit, sorprenent i ben màgic per
a tots els públics. Entre les 10.30 i les 12.30 h s’organitzaran tallers de màgia i de varetes
màgiques, Contes al cistell i instal·lacions d’art de carrer per jugar-hi tota la família (amb
passis a les 10.30 h i a les 11.30 h). A les 12.30 h, l’espectacle del Màgic Marc clourà el matí
de festa. Les places són limitades i, per assistir-hi, cal fer inscripció prèvia al formulari.
Per altra banda, entre les 10.30 a les 14.30 h i de les 16 i les 19 h, hi haurà jornada de portes
obertes al castell de Montesquiu amb visites gratuïtes amb inscripció prèvia al mateix castell.
22è Ral·li Fotogràfic del Castell de Montesquiu

També el 6 de juny se celebrarà la 22a edició del Ral·li Fotogràfic del Castell de Montesquiu
que, enguany, torna a l’àmbit del Parc i dels municipis que componen el Bisaura: Montesquiu,
Sant Quirze de Besora, Santa Maria de Besora, Sora i Vidrà.
Degut a la pandèmia i per evitar aglomeracions, aquest 2021 les inscripcions i la descàrrega
d’imatges s’han de fer a través de la web https://www.concursfotografic.cat. La inscripció es
farà en el moment de pujar les imatges i l’hora límit d’admissió de les fotografies serà el
diumenge 6 de juny a les 23.59 h.
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Com és habitual, hi haurà tres temàtiques que es donaran a conèixer el mateix diumenge 6 de
juny a les 8 h del matí a la web https://www.concursfotografic.cat i només s'acceptarà una
imatge per a cada tema. Els premis seran els següents: premi a la millor col·lecció (300 euros);
tres premis a la millor fotografia de cada tema (150 euros), i un premi especial per a
participants de fins a 12 anys.
El lliurament de premis tindrà lloc el dissabte 26 de juny a les 12 h a la Cabanya del Castell
de Montesquiu i les fotografies finalistes i guanyadores s'exposaran al castell de Montesquiu
durant el mes de juliol.
Nit d’estels, la capsa dels sentits, Parcs en concert i Poesia als parcs

Després de la Matinal i el Ral·li Fotogràfic, el programa continua oferint més actes centrals i el
dissabte 17 de juliol els jardins del castell de Montesquiu seran l’escenari de la Nit d’estels
entre les 21.30 i les 23.30 h. Dirigida per Inés Dibarboure, de Blau El Planetari, es podrà
contemplar la lluna creixent, Júpiter i Saturn (inscripcions aquí).
El dijous 19 d’agost entre les 17 i les 20 h al camp de futbol de Vidrà s’oferirà la proposta La
capsa dels sentits, un espai per descobrir i redescobrir la natura, activitats per activar els
sentits i estimular una mirada reflexiva. Cal fer reserva prèvia en aquest enllaç.
El diumenge 17 d’octubre a les 12 h, als jardins del castell de Montesquiu (Montesquiu),
Ferran Savall & Momi Maiga oferiran un recital musical amb el poeta Guim Valls com a artista
convidat. L’aforament és limitat i properament caldrà inscripció prèvia a
https://parcs.diba.cat/parcsenconcert. Aquesta proposta s’emmarca també en una nova edició
del cicle Parcs en concert.
Finalment, el dissabte 23 d’octubre la Cabanya del Castell, dins del cicle Notes a la Cabanya,
acollirà la poeta Blanca Llum Vidal. El recital forma part de Poesia als parcs. Lletres i
paisatges i, per assistir-hi, cal fer inscripció prèvia al formulari de la pàgina web.
Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals
Categoria: Educació ambiental, Montesquiu, Poesia als parcs, Educació ambiental, Viu el parc,
Educació ambiental, Poesia als Parcs,
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El 16è cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges arrenca amb una
potent acció poètica conjunta al Parc de la Ciutadella de
Barcelona
original

Paula S. Piedad recitant a la glorieta del Parc de la Ciutadella. Autor: Diputació de Barcelona

Una potent acció poètica conjunta protagonitzada per cinc dones poetes d’una generació
emergent va inaugurar el dijous 27 de maig a la tarda, al Parc de la Ciutadella de Barcelona, el
16è cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges. Entre les 18.30 i les 20 h, Juana Dolores, Anna
Gas, Laia Maldonado, Paula S. Piedad i Laura Torres van recitar les seves composicions al
públic dibuixant un itinerari poètic per diversos espais emblemàtics del Parc. Ara, el proper
recital serà el dissabte 29 de maig a l'ermita de Sant Pere de Reixac (Montcada i Reixac), al
Parc de la Serralada de Marina. Tots els recitals són gratuïts, però cal inscripció prèvia.

Des de la cascada monumental, la glorieta, l'illa del llac i el mamut, les poetes Juana Dolores,
Anna Gas, Laia Maldonado, Paula S. Piedad i Laura Torres van recitar, cada quinze minuts
entre les 18.30 i les 20 h, els seus poemes. En total, va haver-hi trenta recitals breus,
cadascun únic i irrepetible. L'acció poètica, de caràcter efímer i petit format, va comptar amb la
complicitat dels oients, a través de la força i la proximitat de la paraula.
L’acció poètica celebrada ahir a la Ciutadella donava el tret de sortida al tradicional cicle de
recitals Poesia als parcs. Lletres i paisatges, que organitza des de fa setze anys la Xarxa de
Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona i que porta espectacles poeticomusicals a
diversos espais protegits de la Xarxa de Parcs Naturals i a d’altres parcs de Catalunya i a l'illa
de Sardenya.
Per al 2021, s’han programat quinze recitals a tretze parcs amb vint poetes, nou músics i un
cor. Roger Mas, Blanca Llum Vidal, Joan-Lluís Lluís, Esteve Plantada, Silvie Rothkovic i Jan
Garrido són alguns dels artistes destacats d'enguany.
Proper recital al Parc de la Serralada de Marina

El dissabte 29 de maig a les 18 h, a l’ermita de Sant Pere de Reixac (Montcada i Reixac), al
Parc de la Serralada de Marina, es podrà escoltar el primer recital poètic en un entorn natural,
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a càrrec d'Anna Gas, Laia Maldonado i Laura Torres, amb acompanyament musical de Pol
Padrós. Per assistir-hi, cal inscripció prèvia.
El cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges acabarà, aquest 2021, amb l’espectacle programat
al castell de Penyafort (Santa Margarida i els Monjos), al Parc del Foix, el dissabte 6 de
novembre.
Setze anys de Poesia als parcs. Lletres i paisatges

Poesia als parcs. Lletres i paisatges és un cicle poètic que va néixer el 2005 dins el marc del
programa Viu el parc. Els recitals poètics que inclou es duen a terme a deu espais de la
Xarxa de Parcs Naturals i a d’altres espais naturals protegits de dins o de fora de Catalunya,
amb els quals la Diputació de Barcelona manté vincles culturals per raó d’agermanaments
estables o convenis específics establerts amb entitats culturals o conservacionistes, com ara el
Parc Natural de l’Alt Pirineu i el Parc Natural de la Serra de Montsant o l’Obra Cultural de
l’Alguer, a Sardenya.
Inscripció prèvia al web del cicle

Els recitals són gratuïts i l'aforament és limitat. Per poder assistir-hi i atesa la situació sanitària
és imprescindible inscriure's prèviament mitjançant el formulari disponible a la pàgina web del
programa.
Els espectacles són enregistrats i es poden recuperar al canal Youtube del cicle, on també es
pot tornar a gaudir dels espectacles dels cicles anteriors. Així mateix, per estar al dia de les
actuacions d’enguany es pot consultar la pàgina de Facebook del programa.
Font de la informació: Gabinet de premsa de la Diputació de Barcelona
Categoria: Educació ambiental, Marina, Xarxa de Parcs Naturals, Diputació de Barcelona,
Poesia als parcs, Educació ambiental, Viu el parc, Diputació de Barcelona, Educació
ambiental, Poesia als Parcs,
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Tallers, música i visites guiades prenen Sant Jeroni de la Murtra i
entorns durant la Matinal Viu el parc
original

Visites guiades als horts de Conreu Sereny als entorns del monestir. Autor: XPN

Sant Jeroni de la Murtra és un antic monestir jerònim del segle XV, testimoni d'importants
esdeveniments històrics. Aquesta joia del gòtic català situada a Badalona va acollir el passat
diumenge 23 de maig la Matinal Viu el parc. El programa continua ara amb l'activitat La capsa
dels sentits, el recital Poesia als parcs. Lletres i paisatges i Parcs i biblioteques... naturalment!

Durant tot el matí es van programar diverses activitats lúdiques familiars i visites guiades al
monestir i als horts de Conreu Sereny als entorns del monestir. Per a les visites, es van fer
passis en grups de quinze persones cada 30 minuts entre les 10 i les 12 h. Calia inscripció
prèvia i les places es van emplenar de seguida.
Durant la celebració de la Matinal es van delimitar els espais per controlar l'entrada i, a
l'arribada, es comprovava la inscripció i dos sanitaris prenien la temperatura a totes les
persones assistents.
De 10.30 a 12.30 h, i amb passis a les 10.30 h i a les 11.30 h, es proposaven dues activitats
de contes i un taller de treballs manuals. Així, la proposta de Roger Canals va ser l'espectacle
de petit format “Animalació”, amb cançons que explicaven històries d'animals. Talleret Craft va
oferir un taller participatiu familiar en el qual s'ensenyava a fer flors de paper amb material
reciclat de revistes i Susagna Navó va fer dos passis del seu espectacle “Contes al cistell”,
amb cistells de diferents mides que ocupaven l'espai central amb un conte o un joc a dins.
A les 12.30 h, com a cloenda d'aquest matí festiu, amb l’espectacle “ReBOOOMbori” Roger
Canals va fer participar el públic amb diferents jocs i cançons. Totes les propostes es van fer
amb cadires col·locades per facilitar la formació de grups bombolla.
Continuen les activitats Viu el parc

Viu el parc al Parc de la Serralada de Marina continua el diumenge 6 de juny amb La capsa
dels sentits al Centre d'Educació Ambiental Ecometropoli (Recinte Torribera), a Santa Coloma
de Gramenet. L’activitat és configura com un espai per descobrir i redescobrir la natura
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mitjançant activitats que estimulen els sentits, la mirada reflexiva i conviden els participants a
sortir i explorar l’entorn. Inscripció prèvia a CapsaMarina@fusic.org.
Uns dies més tard, el dissabte 29 de juny i en el marc del cicle de recitals Poesia als parcs.
Lletres i paisatges, Anna Gas, Laia Maldonado i Laura Torres, amb acompanyament musical
de Pol Padrós, recitaran a l’ermita de Sant Pere de Reixac (Montcada i Reixac). Cal inscripció
prèvia al formulari disponible a la pàgina web del cicle.
A més, fins al 5 de juny no us oblideu d’agafar la càmera en les vostres sortides al Parc i
participeu en la 8a edició del Concurs Fotogràfic de la Serralada de Marina (bases aquí).
Per últim, fins al 12 de juny us proposem que “Dibuixem el Parc de la Serralada de Marina!”,
una proposta "Parcs i biblioteques... naturalment!".
Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals
Categoria: Educació ambiental, Marina, Poesia als parcs, Dia Europeu dels Parcs, Educació
ambiental, Viu el parc, Educació ambiental, Poesia als Parcs,
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El 16è cicle de recitals Poesia als parcs. Lletres i paisatges
programa quinze recitals arreu de la Xarxa de Parcs Naturals,
altres parcs catalans i Sardenya
original

Al maig engega la 16a edició del cicle d’espectacles poeticomusicals Poesia als parcs. Lletres i
paisatges. Aquest 2021, s’han programat quinze recitals a diversos espais naturals protegits de
la Xarxa de Parcs Naturals i a d’altres parcs de Catalunya i l’illa de Sardenya. El cicle també
s'adhereix a l'Any Felícia Fuster. Roger Mas, Blanca Llum Vidal, Juana Dolores, Joan-Lluís Lluís,
Esteve Plantada, Silvie Rothkovic i Jan Garrido són alguns dels artistes destacats. Per assistirhi, cal inscriure’s prèviament.

El 16è Poesia als parcs. Lletres i paisatges començarà amb una potent acció poètica conjunta
al Parc de la Ciutadella de Barcelona el dijous 27 de maig de les 18.30 a les 20 h amb Juana
Dolores, Anna Gas, Laia Maldonado, Paula S. Piedad i Laura Torres, representants d’una
generació emergent de dones poetes.
Aquell mateix cap de setmana, el dissabte 29 de maig a les 18 h, a l’ermita de Sant Pere de
Reixac (Montcada i Reixac), al Parc de la Serralada de Marina, es podrà escoltar de nou Anna
Gas, Laia Maldonado i Laura Torres, aquesta vegada amb l’acompanyament musical de Pol
Padrós. També hi haurà l’oportunitat de tornar a veure Paula S. Piedad, en aquesta ocasió
amb el músic Alexander Romero, al Parc de la Serralada Litoral el dissabte 17 de juliol, a les
19 h, als jardins de Cal Conde, a Cabrera de Mar.
Enguany, Poesia als parcs. Lletres i paisatges s’adhereix a l'Any Felícia Fuster, que
commemora el centenari del naixement d’aquesta poeta i pintora, i ha programat el recital
T’obro la meva veu sota dels núvols (Poemes de Felícia Fuster) el diumenge 6 de juny als
Jardins de MUHBA Vil·la Joana, al Parc Natural de la Serra de Collserola, amb Tònia Passola
i Marta Pérez Sierra, la ballarina Aida González i l’acompanyament musical de Valeria Feigan.
Sens dubte, un plat fort del cicle serà el recital que oferirà el cantautor Roger Mas al Parc
Natural de l’Alt Pirineu el dissabte 19 de juny a les 19 h al Centre d'Art i Natura (CAN) de
Farrera. L’endemà, diumenge 20 de juny, es desenvoluparà a partir de les 12 h la passejada
poètica cap a l’ermita de Santa Eulàlia d’Alendo, amb sortida des del CAN.
Ja al juliol, el cicle s’aturarà al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac on, el dissabte
3 de juliol a les 19 h al Marquet de les Roques (Vall d’Horta, Sant Llorenç Savall), hi haurà un
recital poètic amb Vicenç Altaió, Pascale Bardoulaud, Paulalba i música de Xavi Lloses.
Prèviament, a les 17.30 h, s’oferirà una visita comentada de l'exposició "Alfons Borrell a quatre
mans. Llibres d'artistes i projectes", un homenatge a l’artista sabadellenc en el nou equipament
La Pahissa del Marquet.
Uns dies més tard, el dissabte 10 de juliol a la tarda, es podrà escoltar els poetes Andreu
Gomila i Teresa Colom amb l’acompanyament musical de Xavier Soler al Centre Cívic Xavier
Flaquer i Juvany de Cànoves i Samalús, al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del
Montseny.
A l'agost arriba la tradicional cita del cicle amb l’illa de Sardenya fruit de la col·laboració amb
parcs naturals de l'illa i l'Obra Cultural de l'Alguer. Així, el dijous 26 d’agost al Museu del Porto
de Porto Torres, al Parc Nacional de l’Asinara, i el divendres 27 d’agost a la plaça del Quarter
de l’Alguer, al Parc de Port del Comte, gaudirem d’una trobada poètica entre Ester Formosa i
Pau Vadell.
De retorn de terres sardes arriba el moment del recital al Parc del Montnegre i el Corredor on
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la font de Pradelló, Olzinelles, Sant Celoni, acollirà les paraules de Joan-Lluís Lluís i Esteve
Plantada el diumenge 12 de setembre a les 12 h.
Durant tot el cicle, música i poesia es continuaran donant la mà, per exemple, amb
l’espectacle Nunavut, de Silvie Rothkovich i Jan Garrido, el dissabte 23 d’octubre a les 19 h a
la Cabanya del Castell de Montesquiu, al Parc del Castell de Montesquiu, una actuació inclosa
en el cicle Notes a la Cabanya; o amb la presentació del treball Llibretes i orogènesis, de
Neus Borrell i Bru Ferri, el diumenge 26 de setembre a les 12 h, a la cartoixa d’Escaladei, a la
Morera de Montsant (Parc Natural de la Serra de Montsant). El cicle inclou també l’espectacle
Lutiana canta a la natura, del Cor Lutiana, el dissabte 2 d’octubre a les 18 h al Saló Catalunya
de Sant Julià de Vilatorta, en l’àmbit de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona.
Els parcs del Garraf i del Foix seran les dues darreres parades del cicle. Així, el diumenge 24
d’octubre al migdia la poeta Blanca Llum Vidal amb l’acompanyament musical de Sara Fontán
recitarà al Centre Cívic El Roure, de Begues, al Parc del Garraf. I el dissabte 6 de novembre a
les 12 h el castell de Penyafort (Santa Margarida i els Monjos) al Parc del Foix serà l’escenari
de Piscina Poesia, espectacle infantil a càrrec de Genovesa Narratives Teatrals. Hi haurà un
tast de most i vins a càrrec dels Joves del Most, com a acte previ de la festa del Most de la
Ràpita.
Inscripció prèvia a la web del cicle

Per poder assistir als recitals (amb l’excepció de l’acte inaugural) és imprescindible inscriures’hi prèviament mitjançant el formulari disponible a la pàgina web del programa.
Els recitals del cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges són enregistrats i es poden recuperar
al canal Youtube del cicle, on també es pot tornar a gaudir dels espectacles dels cicles
anteriors. Així mateix, per estar al dia de les actuacions i recitals d’enguany es pot consultar la
pàgina de Facebook del cicle.
Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals
Categoria: Educació ambiental, Montseny, Collserola, Guilleries-Savassona, Marina, Litoral,
Montesquiu, Foix, Garraf, Montnegre-Corredor, Sant Llorenç-Obac, Xarxa de Parcs Naturals,
Diputació de Barcelona, Altres, Poesia als parcs, Educació ambiental, Viu el parc, Diputació de
Barcelona, Notícies d'arreu, Educació ambiental, Poesia als Parcs,
Recursos
Poesia als parcs. Lletres i paisatges
Youtube Poesia als parcs. Lletres i paisatges
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Després de la celebració de la Matinal, continuen les propostes
del programa Viu el parc al Parc de la Serralada Litoral
original

Instant de la Matinal Viu el parc al Parc de la Serralada Litoral. Autor: XPN

Els voltants de l'ermita de Sant Mateu, a Premià de Dalt, van ser l'espai privilegiat en què es va
celebrar la Matinal Viu el parc del Parc de la Serralada Litoral el diumenge 16 de maig. Les
propostes de la 19a edició del programa ludicocultural Viu el parc continuen ara amb La capsa
dels sentits el dissabte 19 de juny a Òrrius i el recital de Paula S. Piedad amb acompanyament
musical d'Alexander Romero el 17 de juliol a Cabrera de Mar. Les places són limitades i cal
inscripció prèvia.

Davant la situació generada per l'evolució de la COVID-19 i l'obligatorietat de donar
compliment a allò que disposi l'administració competent en matèria de sanitat, totes les
activitats de la Matinal Viu el parc, celebrada el diumenge 16 de maig, es van fer seguint les
recomanacions establertes. Així, l'aforament es va limitar a un centenar de persones, amb
inscripció prèvia i es van perimetrar els espais per controlar l'entrada. A més, a l'arribada es
comprovava la inscripció i dos sanitaris prenien la temperatura a totes les persones assistents.

Durant la Matinal Viu el parc del Parc de la Serralada Litoral feia un dia molt agradable, amb
bona temperatura i una lleugera brisa i el sol va sortir tímidament a saludar quasi al final de la
festa. De les 10.30 a les 12.30 h, i amb passis a les 10.30 h i a les 11.30 h, els voltants de
l'ermita de Sant Mateu, a Premià de Dalt, es van convertir en l’escenari de dos espectacles de
contes i d’un taller de treballs manuals.

Així, el públic va gaudir de l'espectacle de petit format “Animalació” amb cançons que
explicaven històries d'animals. També Talleret Cratf va oferir un taller participatiu familiar en el
qual s'ensenyava a fer flors de paper amb material reciclat de revistes i Susagna Navó va fer
dos passis del seu espectacle “Contes al cistell”, amb cistells de diferents mides que ocupaven
l'espai central i portaven a dins un conte o un joc que el públic escollia. El final de festa amb
l’espectacle “ReBOOOMbori” de Roger Canal va oferir tot de cançons que convidàvem a
participar en jocs diversos. Totes les activitats es van fer amb cadires col·locades per facilitar
la formació de grups bombolla.
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Continuen les activitats

Al 2021, el programa Viu el parc estrena una nova proposta anomenada La capsa dels sentits,
un espai per descobrir la natura i activar els sentits i la mirada reflexiva. Al Parc de la
Serralada Litoral, es farà el dissabte 19 de juny, entre les 10.30 i les 13.30 h, a l’inici del camí
del Pessebre Vivent a Òrrius. Les inscripcions s’han de fer a CapsaLitoral@fusic.org.
Una altra cita inexcusable és el recital Poesia als parcs. Lletres i paisatges i, enguany, als
jardins de Cal Conde (c. Mossèn Cinto Verdaguer, 16), de Cabrera de Mar es podrà escoltar,
el dissabte 17 de juliol a les 19 h, la poeta Paula S. Piedad, amb l’acompanyament musical
d’Alexander Romero. Ja es poden fer les inscripcions al formulari que hi ha a la pàgina web
del programa.
Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Educació ambiental, Litoral, Poesia als parcs, Educació ambiental, Viu el parc,
Educació ambiental, Poesia als Parcs,
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Letiqueta de ser jove
Laia Maldonado • original

Anna Gas al recital inaugural del 16è cicle Poesia als Parcs Foto: Diputació de Barcelona

El cicle Poesia als parcs, impulsat per la Diputació de Barcelona i organitzat, des de fa uns
anys, per Tramoia Produccions Culturals, va néixer amb la voluntat d’unir els espais naturals i
la paraula, retornar la poesia al paisatge. “Reivindicar l’espai natural com a lloc de cultura”,
com ens explica Josep Grau, un dels seus impulsors. En aquesta edició, Poesia als Parcs
acull 15 recitals, en tretze parcs naturals, en els que prenen part 20 poetes i 9 músics, un cor i
una ballarina. L’espectre artístic que abraça el recital, que aposta per observar el fet poètic de
manera holística, és ampli. Disciplines com la dansa o la música queden també vehiculades a
la paraula, que es converteix en protagonista, emmarcada en diferents espais naturals de
Catalunya i Sardenya.
Pel festival hi han passat nombroses veus i totes elles han quedat enregistrades en el seu
canal de Youtube. “Es tracta d’un dels canals de poesia més importants de Catalunya. Hi ha
recollides més d’onze mil hores de recitals que, si els poses seguits, semblen un any sencer
de poesia”, comentava Grau rient. Des de veus emergents i contestatàries fins a d’altres de
gran prestigi i llarg recorregut, Poesia als Parcs convoca, any rere any, poetes de tota mena.
Aquesta edició presenta una novetat: un recital inaugural en forma d’acció conjunta al Parc de
la Ciutadella, protagonitzat per una generació emergent de dones poetes, entre les quals hi ha
Anna Gas, Juana Dolores Romero, Laura Torres o Paula S. Piedad.
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L’acte, que dona el tret de sortida a una munió de recitals en els pròxims mesos, vaig poder
cobrir-lo des de la posició privilegiada de qui, a més, n’és partícip. Més enllà de l’anècdota,
que diu molt de la precarietat d’un sector i d’una generació, vaig poder compartir estones amb
poetes i organitzadors, que varen fer mans i mànigues per fer d’aquell espai bellíssim, però
més aviat desavantatjós, un vertader bressol per la nostra poesia.
Amb les poetes vaig aprofitar per intercanviar opinions sobre això de ser “dones joves” en el
món de la poesia i de ser “una generació”. Totes coincidien que l’etiqueta de “dona jove” les
inquieta. Piedad, en concret, deia que tot i que obra un espai de parla que la fa sentir
reconeguda, li fa certa «por que s’estigui mercantilitzant d’alguna manera aquesta etiqueta
perquè ara és el que interessa, perquè ara és el que ven més llibres. Em fa por que se’ns
estigui donant més visibilitat i oportunitats per una lògica paternalista, perquè algú pugui
penjar-se l’etiqueta d'”aquí som feministes!”». Torres, d’altra banda, confessava que “la dificultat
més gran, crec, és la de poder mantenir una trajectòria més enllà de la novetat”.
Pel que fa a aquesta referència generacional, també els grinyola. Torres afirma sentir-se “una
mica outsider de l’àmbit de la poesia” i més pròxima a artistes visuals com Laia Ventayol o
Toni Amengual. Piedad afirma que, tot i trobar certes connexions o punts en comú amb la
producció d’altres poetes de la seva edat “són tan diferents les coses que escrivim que no
sento cap mena de vincle amb una generació. Crec que dir que som una generació seria
centrar-se en un aspecte en comú que compartim en la nostra escriptura i esborrar les
diferències, seria obviar allò de més valor de les nostres creacions.”
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Juana Dolores Romero al recital inaugural del 16è cicle Poesia als Parcs Foto: Diputació de Barcelona
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Felícia Fuster. La llengua viva
original

Després de gairebé un mes d’activitats, la Festa Verdaguer està a punt d’arribar al seu final.
Una de les activitats més destacables d’aquest cap des setmana és un espectacle dedicat a
Felícia Fuster, en el qual literatura, música i dansa s’uniran per homenatjar la poesia de
l’artista barcelonina. Titulat T’obro la meva veu sota de núvols, l’espectacle tindrà lloc aquest
diumenge 6 de juny al MUHBA Vil·la Joana.

Felícia Fuster. | Foto: Fundació Felícia Fuster

Organitzada per la Fundació Jacint Verdaguer i el Museu d’Història de Barcelona, la Festa
Verdaguer és una de les trobades poètiques de capçalera de la primavera barcelonina. Des
del 14 de maig, ha programat recitals, espectacles, concerts, conferències, rutes literàries.
El darrer té lloc aquest diumenge 6 de juny a les 12h al MUHBA Vil·la Joana. Les poetes
Tònia Passola i Marta Pérez Sierra i la ballarina Aida González interpretaran els versos de
Felícia Fuster. Ho fan amb T’obro la meva veu sota de núvols, un espectacle multidisciplinari
que agermana literatura, música i dansa per “transmetre el caràcter visual de la seva poesia i
el seu llegat innovador i universal”.
Aquest acte s’inscriu en l’any Felícia Fuster, que ha volgut homenatjar una figura
representativa de la figura catalana i compromesa amb el feminisme, la llengua i les arts. La
poeta, nascuda a Barcelona el 1921, va instal·lar-se el 1951 a París per especialitzar-se en les
arts pictòriques, tot i que sempre les va combinar amb la creació poètica. En aquesta
entrevista de Gerard E. Mur, explica Lluïsa Julià, estudiosa de la seva obra, que “El que sobta
de Fuster és que és una persona que se’n va als trenta anys a París per començar-hi una
carrera artística, però alhora aconsegueix mantenir una llengua viva que li permet produir una
poesia actual i moderna”. L’homenatge, doncs, farà palpable la vivor de la llengua de la poeta
i el seu interès per totes les arts.
Es tracta d’una activitat inclosa dins el cicle “Poesia als Parcs”, organitzat per la Diputació de
Barcelona, amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes, el MUHBA Vil·la Joana i el
Consorci del Parc Natural de Collserola. Podeu trobar més informació aquí.
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La poesia omple el Parc de la
Ciutadella
Del 27 de maig al 6 de novembre es duran a terme 15 recitals en diversos espais naturals
protegits de Catalunya i l’illa de Sardenya
Núvol

 @nuvol_com

26/05/2021



El proper dijous 27 de maig de les 18.30 a les 20 h les poetes Juana Dolores, Laia
Maldonado, Laura Torres, Anna Gas i Paula S. Piedad oferiran recitals breus de
petit format en una itinerari poètic per diversos espais del Parc de la Ciutadella de



Barcelona. És així com la 16a edició del cicle de recitals poeticomusicals Poesia als
Parcs. Lletres i paisatges dona el seu tret de sortida.




Anna Gas participa al tret de sortida de Poesia als Parcs | Foto: Helena Guasch
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Poesia als parcs. Lletres i paisatges és un cicle poeticomusical impulsat per la
Diputació de Barcelona que, des de l’any 2005, vol difondre la poesia com a fórmula
d’expressió artística lligada a la natura i donar veu als poetes vinculats
territorialment als diferents espais naturals protegits del país.
Enguany, les autores se situaran en cinc emplaçaments diferents on recitaran cada
15 minuts les seves composicions al públic que s’hi aplegui. De caràcter breu i efímer,
aquesta acció poètica de petit format busca la complicitat amb els oients, la força i
proximitat de la paraula. En total, s’oferiran 30 recitals breus en 90 minuts, cadascun
d’ells, però, únic i irrepetible. Els indrets escollits seran dos punts de la cascada
monumental, la glorieta de la transsexual Sonia, l’illa del llac i el mamut. El públic
rebrà un plànol del recinte amb els indrets on se situen les poetes.
Del 27 de maig al 6 de novembre es duran a terme 15 recitals en diversos espais
naturals protegits de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona i a
d’altres parcs de Catalunya i l’illa de Sardenya. El cicle també s’adhereix a l’Any
Felícia Fuster. Roger Mas, Blanca Llum Vidal, Joan-Lluís Lluís, Esteve Plantada,
Silvie Rothkovic i Jan Garrido són alguns dels artistes destacats. Es pot consultar
tota la programació del cicle 2021 a la pàgina web del programa.
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La Festa Verdaguer aposta per la presencialitat i organitza una
trentena dactes entre el 14 de maig i el 10 de juny
original

La Fundació Jacint Verdaguer, l’Ajuntament de Folgueroles, l’Associació Amics de Verdaguer i
el Museu d’Història de Barcelona han presentat aquest dimecres el programa d’actes de la
Festa Verdaguer 2021, que se celebrarà durant tot un mes –del 14 de maig al 10 de juny- i
aplegarà més d’una trentena d’actes entre espectacles, conferències, rutes literàries, concerts i
actes populars. Els organitzadors han apuntat que es fusionaran actes amb un fort arrelament
popular, com l’Arbre de Maig o els Ballets de Folgueroles, amb els actes d’homenatge al poeta
davant del Pedró i propostes culturals on destaca la presentació del llibre ‘Primavera’, una
reedició del volum ‘La Pomerola. Primavera’ (Verdaguer Edicions, 2013).
L’alcalde de Folgueroles i president de la Fundació, Xevi Roviró, ha remarcat la importància
de tornar a celebrar “una Festa Verdaguer com toca”, fent referència al caràcter eminentment
popular de la celebració i també d’homenatge i record al poeta. Per la seva banda, Carme
Torrents, presidenta d’Amics de Verdaguer i regidora de Cultura de l’Ajuntament de
Folgueroles ha posat en valor “el sentiment de col·lectivitat que neix al voltant de la Festa
Verdaguer” i ha fet èmfasi en la responsabilitat que tenen les institucions i el poble de
Folgueroles de donar veu i preservar tant la figura de Verdaguer com la de la també poetessa
folguerolenca Anna Dodas.
Al seu torn Jordina Boix, directora de la Casa Museu Verdaguer, ha destacat la importància
que té aquest any “reprendre” la Festa Verdaguer, entenent-ho com “una retrobada al voltant
de la paraula i del poeta”. I ha explicat la imatge del cartell d’aquesta edició, que és la
representació d’una branca de pomera florida, com a metàfora de la primavera, el ‘pomeró
florit’ de Verdaguer, fil conductor del poema llarg ‘Primavera’. Segons ha explicat Boix,
l’aparició d’un nou manuscrit ha portat a la reedició del volum ‘La Pomerola. Primavera’
(Verdaguer Edicions, 2013), que es presenta ara en 2a edició revisada amb el títol definitiu de
‘Primavera’.
Altres actes que se celebraran en el marc de la festa són, per exemple, la proposta ‘Flors del
Desvari’, que arriba enguany a la dotzena edició amb una aposta per la creació poètica i
musical en una ‘jam session’ de música i paraula a l’espai emblemàtic de La Damunt. També
se celebrarà el Mercat de Llibre Vell de poesia (16 de maig) on es farà la renovació de la
tradicional ofrena floral. El mateix dia 16 tindrà lloc el concert ‘Verdaguer, 175 anys’, a càrrec
del CordHomes d’Osona, sota la direcció de Pere-Mateu Xiberta. Es tracta d’una producció de
la Fundació Verdaguer que fa un recorregut per la trajectòria artística i vital del poeta i que
comptarà amb la veu de la rapsoda Blanca-Llum Vidal i la pianista Núria Serrat.
Un punt de trobada entre les activitats programades a Folgueroles i a Barcelona són les rutes
literàries ‘Verdaguer i la música’. Altres activitats que es faran a Barcelona són el concert
‘Barcelona, Verdaguer i el flamenc’ i el recital ‘T’obro la meva veu sota dels núvols. Poemes
de Felícia Fuster’, en el marc del programa Poesia als Parcs.
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Torna el «Viu el Parc» a Sant Llorenç del Munt per fusionar
cultura i natura
original

La Casa Nova de l’Obac, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, s’ha omplert aquest
diumenge d’ activitats per als més menuts, com contes, cançons i tallers. Es tracta del tret de
sortida d’una nova edició del “Viu el Parc” , el cicle que proposa un seguit d’activitats culturals
per acostar la natura a les famílies.
El programa, que es va estrenar el 1992, compta amb un seguit d’actes els caps de setmana
de primavera. Una de les més populars és la d’aquest diumenge, la Matinal al Parc, dedicada
als més menuts amb els “Contes al cistell” , el taller de flors de paper o els espectacles de
Carles Cuberes.
Tot plegat s’ha fet amb un aforament limitat: les activitats de la Matinal, que altres anys
aplegaven unes 300 persones, han pogut oferir 60 places amb prèvia inscripció que s’han
omplert, mantenint els grups familiars i amb la resta de mesures que ja són habituals.
Aquest mateix diumenge també s’ha fet la ruta teatralitzada inclusiva «Emboscada», descobrint
l’itinerari fins l’ Obac Vell amb l’ajut del bandoler Capablanca i la pubilla Ermesinda. El cicle
“Viu el Parc” continua amb activitats com la Nit d’estels, una observació del cel el 19 de juny;
el recital poètic de la Poesia als parcs, el 3 de juliol; i la Capsa dels Sentits, una activitat per
descobrir la natura, el 24 de juliol. A més, també hi ha una desena d’activitats programades a
tots els municipis del Parc Natural fins a finals de juliol.

Els “Contes al cistell” han estat una de les activitats de la Matinal al Parc
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