Poesia als parcs
Lletres i paisatges

Modulem-nos els sons
per creure que travessen,
com la claror,
les portes que no tanquen.
Felícia Fuster,
Una cançó per a ningú
i trenta diàlegs inútils, 1984

POESIA ALS PARCS
LLETRES I PAISATGES
Del 27 de maig al 6 de novembre de 2021

Quinze recitals poètics en el marc de diversos espais naturals protegits
de la Xarxa de Parcs Naturals i altres parcs de Catalunya i l’Alguer

POESIA ALS PARCS
LLETRES I PAISATGES

Aquest any, el cicle s’adhereix a la
commemoració de l’Any Felícia Fuster amb
la programació del recital al voltant de la seva
obra, «T’obro la meva veu sota dels núvols» al
Parc Natural de la Serra de Collserola.
L’edició d’enguany s’obrirà amb una acció
poètica al Parc de la Ciutadella de
Barcelona amb Juana Dolores, Anna Gas,

Laia Maldonado, Paula S. Piedad i Laura Torres,
representants d’una generació emergent de
dones poetes. La seva poesia també estarà
present al Parc de la Serralada de Marina
i al Parc de la Serralada Litoral.
El cicle oferirà un recital al Parc Natural de
Sant Llorenç del Munt i l’Obac al voltant de
l’exposició «Alfons Borrell a quatre mans. Llibres
d’artistes i projectes» en homenatge a l’artista
sabadellenc.
Música i poesia de nou aniran de la mà en
especial en els recitals al Parc del Castell de
Montesquiu, amb el projecte Nunavut; al Parc
Natural de la Serra de Montsant, amb la
presentació del disc Llibretes i orogènesis, de
Neus Borrell i Bru Ferri; a l’Espai Natural de
les Guilleries-Savassona, amb l’espectacle
«Lutiana canta a la natura», a càrrec del Cor
Lutiana, i al Parc Natural de l’Alt Pirineu, amb
la participació del cantautor Roger Mas.
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El cicle Poesia als parcs. Lletres i
paisatges s’emmarca dins el programa
cultural Viu el parc de la Xarxa de Parcs
Naturals de la Diputació de Barcelona.
Enguany se celebren setze anys de
lectures poètiques i interpretacions
musicals en diferents espais naturals
protegits, que han afavorit la difusió de
l’obra i la veu de poetes vinculats a les
poblacions i paisatges d’aquests entorns
naturals. L’assistència a tots els actes
és gratuïta.
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Deixar enrere la ciutat, l’asfalt, el brogit.
I capbussar-se al parc, nedar en la natura.
Proveu-ho: feu una, dues, tres passes.
I atureu-vos. Tanqueu els ulls i observeu; només
observeu. Respireu profundament i deixeu que
les fulles facin tota la feina. Ara obriu-los i mireu
al vostre voltant. L’argelaga floreix, la merla refila,
el vent pentina els herbassars. Una flaire
de pinassa et transporta a estius antics,
i la blancor dels ametllers treu el cap per
sobre dels recers.
No cal anar gaire lluny, només cal marxar,
trencar la rutina. Agafar un camí, després un
altre. I obrir camins amb el pinzell, i potser fer
drecera, camp a través. No cal que vagis més
lluny, ja hi ets. Potser no te n’adones, però
ja està, ja l’ets: ets paisatge. Ets natura, ets
muntanyes, ets serralades.
No falla, la verdor fa la vida més intensa. Els
colors són més vius i els sons es multipliquen.
El nas, aquell òrgan que la ciutat atrofia, de mica
en mica torna a funcionar. L’atzur del cel sota

els àlbers del riu, les orelles que s’endansen,
piuladisses primerenques. Mallerengues
esverades, sorgeix la primavera com un genoll
de noia.
Mon cor estima un arbre! O més d’un. Mon cor
estima tots els arbres! Bandera blanca, dies ha
que t’he delit! Alzines, roures i faigs, i el gessamí,
que si se’m mor, no se’m mor. Jeure a l’ombra
de l’acàcia predilecta, el bell arbre japonès quan
treu la flor. I les vinyes verdes, que us feu més
verdes i encar teniu la fulla poruga. I una mica
més enllà, mireu-los: quatre pins un bosc espès,
cinc quarteres massa terra.
Són plens de poesia, els parcs; hi floreixen
versos a tot arreu. Us convidem a parar l’orella
i escoltar-los.
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Programa
DIJOUS

27

Presentació del cicle

Hora i lloc: de 18.30 h a 20 h. Parc de la Ciutadella
Adreça: Passeig de Picasso, 21. Barcelona

MAIG

Itinerari poètic amb Juana Dolores, Anna Gas, Laia Maldonado,
Paula S. Piedad i Laura Torres.

DISSABTE

29

Parc de la Serralada de Marina

MAIG

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

Recital poètic a càrrec d’Anna Gas, Laia Maldonado i Laura Torres.
Acompanyament musical de Pol Padrós.

DIUMENGE

6
JUNY

Parc Natural de la Serra
de Collserola

Hora i lloc: 19 h. Jardins del MUHBA Vil·la Joana
Adreça: Ctra. de l’Església, 104. Barcelona

«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 l’acompanyament musical de Valeria Feigan.

DISSABTE

19

Parc Natural de l’Alt Pirineu

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

JUNY

Recital amb el cantautor Roger Mas.
DIUMENGE

20

Parc Natural de l’Alt Pirineu

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

JUNY

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

DISSABTE

3
JULIOL

Parc Natural de Sant Llorenç
de Munt i l’Obac

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

Recital poètic a càrrec de Vicenç Altaió, Pascale Bardoulaud i Paulalba. Acompanyament musical a càrrec de Xavi Lloses
A les 17.30 h hi haurà una visita comentada de l’exposició «Alfons Borrell a quatre mans. Llibres d’artistes i projectes».

Programa
DISSABTE

10
JULIOL

Parc Natural i Reserva de la
Biosfera del Montseny

Hora i lloc: 19 h. Centre Cívic Xavier Flaquer i Juvany
Adreça: km 37 de la ctra. BP-5107. Cànoves
i Samalús

Recital poètic a càrrec d’Andreu Gomila i Teresa Colom.
Acompanyament musical de Xavier Soler.

DISSABTE

17

Parc de la Serralada Litoral

JULIOL

Hora i lloc: 19 h. Jardins de Cal Conde
Adreça: Carrer Mossèn Cinto Verdaguer, 16.
Cabrera de Mar

Recital poètic a càrrec de Paula S. Piedad i Núria Martínez-Vernis.
Acompanyament musical d’Alexander Romero.
DIJOUS

26
AGOST

Parc Nacional de l’Illa
de l’Asinara

Lloc: seu del parc nacional
Porto Torres. Sardenya, Itàlia

Trobada poètica amb Ester Formosa, Pau Vadell, Eugenio Cossu, Joan Oliva
i Ignazio Chessa.
Intervenció musical: Pau Roget, acompanyat per Biel Colomer.
DIVENDRES

27

Parc de Port del Comte

Lloc: bosc de les Presonetes
L’Alguer. Sardenya, Itàlia

AGOST

Trobada poètica amb Ester Formosa, Pau Vadell, Eugenio Cossu, Joan Oliva
i Ignazio Chessa.
Intervenció musical: Pau Roget, acompanyat per Biel Colomer.

DIUMENGE

12
SETEMBRE

Parc del Montnegre
i el Corredor

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

Recital poètic a càrrec de Joan-Lluís Lluís i Esteve Plantada.
Amb acompanyament musical de Sandrine Robilliard.
En cas de pluja, el recital tindrà lloc a la sala d’actes de la Rectoria Vella de Sant Celoni (passeig de la Rectoria Vella, s/n).

DIUMENGE

26
SETEMBRE

Parc Natural de la Serra
de Montsant

Llibretes i orogènesis, amb Neus Borrell i Bru Ferri.

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

Programa
DISSABTE

2
OCTUBRE

Espai Natural de les GuilleriesSavassona

Hora i lloc: 18 h. Saló Catalunya
Adreça: Carrer del Compositor Ramon Victori, 4.
Sant Julià de Vilatorta

«Lutiana canta a la natura», a càrrec del Cor Lutiana.

DISSABTE

23

Parc del Castell de Montesquiu

Hora i lloc: 19 h. Cabanya del Castell de Montesquiu
Montesquiu. En el marc del cicle «Notes a la Cabanya»

OCTUBRE

Nunavut, amb Silvie Rothkovic i Jan Garrido.

DIUMENGE

24

Parc del Garraf

Hora i lloc: 12 h. Centre Cívic El Roure
Adreça: Plaça de l’U d’Octubre de 2017. Begues

OCTUBRE

Recital poètic a càrrec de Blanca Llum Vidal.
Amb acompanyament musical de Sara Fontán.

DISSABTE

6
NOVEMBRE

Parc del Foix

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

«Piscina Poesia», a càrrec de Genovesa, narratives teatrals.
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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.

Davant la situació generada per l’evolució de la COVID-19, us
recordem que cal fer inscripció prèvia als diferents recitals.
Durant el desenvolupament dels actes, caldrà seguir totes les
mesures d’higiene i seguretat vigents.
L’organització es reserva el dret de modificar les dates
i condicions preestablertes en aquesta programació.
Trobareu més informació i el formulari d’inscripció als actes
al web del programa: https://parcs.diba.cat/poesia-als-parcs

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

Amb la col·laboració de:
Els ajuntaments dels municipis de Barcelona, Begues, Cànoves i Samalús, Cabrera de Mar, Sant Julià
de Vilatorta, Santa Margarida i els Monjos i Sant Celoni; Cartoixa d’Escaladei; Parc Natural de la
Serra de Collserola; Parc Natural de la Serra de Montsant; Amics de Reixac i el personal dels parcs
de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.

parcs.diba.cat/poesia-als-parcs

Col·laboren:

Organitza:

Gabinet de Premsa i Comunicació. Fotografia de la portada: celiags14. DL B 10883-2021. Paper procedent de fonts responsables amb el medi ambient

Coordinació del cicle:
Tramoia Produccions Culturals
produccio@tramoiacultura.cat
Tel. 687 624 694

Els recitals de
Poesia als parcs. Lletres i paisatges
seran enregistrats i es podran veure a
youtube.com/poesiaalsparcs

