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La poesia fou allò indiscutiblement real
i aquest ve a ser el pinyol de la saviesa;
allò més poètic consisteix a sospitar
que tot és llavor, [...]
Carles Hac Mor

Poesia als parcs
Lletres i paisatges
Quinze recitals poètics, dos actes commemoratius, un homenatge i trenta-sis artistes,
entre poetes i músics, us acompanyaran per vuit indrets als espais protegits
de la Xarxa de Parcs Naturals de Catalunya i set a altres espais naturals.

Del 16 d’abril al 27 de novembre de 2016

El cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges és una iniciativa que s’emmarca dins
el programa cultural Viu el parc de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de
Barcelona. Enguany se celebren onze anys de lectures poètiques i interpretacions
musicals als parcs. Un dels recitals serà en homenatge a Carles Hac Mor, que durant
anys va coordinar aquest cicle, en un altre es commemorarà l’Any Llull i també hi haurà
un Sopar Estellesià. Els actes es faran a quinze espais protegits, set dels quals formen
part del programa cultural Viu el parc, sis pertanyen a altres cicles poètics organitzats
en diferents espais naturals de Catalunya, i els altres dos es faran a parcs naturals de
Sardenya.
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L’assistència és gratuïta, tret d’aquells actes en els quals s’indica el preu.

Indrets, paisatges… paraules
Enguany farem el nostre pelegrinatge particular i us acompanyarem fins als indrets
escollits.
Vindran amb les seves millors paraules i ens diran els seus millors versos, i ens explicaran
l’amor gentil i la fàbrica, el desencís i la por, les esperances i el goig. La passió i la
tendresa i el plany i la duresa implacable i també l’enyor... Farem ganyotes per dissimular
la llàgrima, i mourem també lleugerament els llavis per desdibuixar aquell somriure
maliciós...
A l’ombra d’un xiprer, potser? Asseguts al pedrís de l’esglesiola? On serà, enguany?
Seran les campanes puntuals les que ens confondran el poema? El rugit del potent motor
de l’avió? El lladruc del gos vigilant? Mirarem el cel, mirarem enllà? Què ens distraurà de
la màgia d’escoltar-los?
Som l’oriol i som la formiga, som el ruc i som l’abella. I som, asseguts ja a primera fila
amatents, per escoltar-los amb tot l’immens respecte que ens mereix la seva paraula ben
dita.
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No sabrem mai com haurà estat que hem trobat, en el racó més profund de nosaltres
mateixos, el record més íntim que ens fa ser com som. Que ens fa ser qui som.

Programa
DISSABTE

16

Parc de la Serralada de Marina

ABRIL

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

En el marc del programa Viu el parc.
Nura i Amoramort, amb Guiem Soldevila, veu i guitarra; i Lluís Gener, contrabaix. A partir de
textos de Ponç Pons, Sònia Moll, Salvador Espriu, Màrius Torres i el mateix Guiem Soldevila.
DISSABTE

7

Parc de la Serralada Litoral

Hora i lloc: 12 h. Can Llimona. Riera de la Coma
Clara, 1. Alella

MAIG

En el marc del cicle Espais de Poesia d’Alella.
De mà en mà, espectacle poètic al voltant de Vicent Andrés Estellés. Francesc Añó, veu, i Borja
Penalba, guitarra, percussió i acordió.
Tast de vi per a tots els assistents. En col·laboració amb el programa Parc a taula.
DISSABTE

21
MAIG

Parc Natural de Sant Llorenç del
Munt i l’Obac

Hora i lloc: 18 h. Les tines de la vall del Flequer.
Carretera BV-1224 de Pont de Vilomara a Rocafort,
km 4,2. Hi trobareu l’aparcament de cotxes i després
s’ha de caminar uns deu minuts fins a les tines

En el marc del programa Viu el parc i el Dia Europeu dels Parcs.
Do del vers al vi, i viceversa, recital al voltant del vi i de la cultura del vi, a partir de la lectura
de textos i poemes de Josep Pla, Josep Carner, Josep M. de Sagarra, Marcial, Abu-Nuwàs, Ibn
AlZaqqaq, Charles Baudelaire, Marià Manent, Joan Vinyoli, Narcís Comadira, Francesc Parcerisas
i Vicent Andrés Estellés. Albert Benzakry, veu, i Esteve Plantada, veu i piano.
Tast de vi de la DO Pla de Bages per a tots els assistents. En col·laboració amb el programa Parc
a taula.
Si plou, l’acte es farà al Centre d’Informació del Pont de Vilomara i Rocafort. C/ Sant Jaume, 30.
DIUMENGE

5

Parc Natural del Montsant

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

JUNY

El plany de Ramon, recital interactiu entorn de l’obra de Ramon Llull. Hi confluiran la
improvisació musical i pictòrica i la lectura de textos de Llull.
Marc Egea, viola de roda, i Neus Dalmau, pintura i performance.
Hi haurà un vermut per a tots els assistents a l’acte.
DISSABTE

18

Parc Natural de l’Alt Pirineu

JUNY

Dolors Miquel, Meritxell Gené i Anna Crowe, veu i música.

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

Programa
DIUMENGE

19

Parc Natural de l’Alt Pirineu

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

JUNY

Passejada poètica cap a l’ermita de Santa Eulàlia d’Alendo.
DIVENDRES

22
JULIOL

Parc Natural de la Serra
de Collserola

Hora i lloc: 20 h. Centre d’Informació del Parc
Natural de la Serra de Collserola.
Ctra. de l’Església, 92. Vallvidrera

Llunàtics, lectura de poesies amb la nit i la lluna com a pretext. Màrius Sampere, David Castillo,
Enric Casasses i Núria Martínez-Vernis.
Tast de vi per a tots els assistents produït al Parc Natural de la Serra de Collserola.
DISSABTE

6
AGOST

Parc Natural dels Aiguamolls
de l’Empordà

Hora i lloc: 19 h. Als voltants de l’ermita de
Santa Reparada, Cinclaus. Camí de Cinc Claus, s/n.
L’Escala

Dins del Festival Poemestiu.
Maria Cabrera, Maria Sevilla, Meritxell Cucurella-Jorba i Maria Antònia Massanet. Laia Saperas,
flauta travessera, flauta moderna i traverso.
DIVENDRES

2
SETEMBRE

Parco Geominerario Storico
Ambientale della Sardegna

Lloc: Sardenya, Itàlia

Amor nova ne catxa la vella
Montserrat Castellà, veu i música.
DISSABTE

3

Parco di Porto Conte

Hora i lloc: 18 h. Lo Quarter, l’Alguer. Sardenya,
Itàlia

SETEMBRE

Amor nova ne catxa la vella
Montserrat Castellà, veu i música.
DIVENDRES

9
SETEMBRE

Parc Natural del Montseny.
Reserva de la Biosfera

Hora i lloc: 21 h. Plaça de l’Església. Sant Esteve
de Palautordera
Preu del sopar: 18 euros

En el marc del programa Viu el parc.
Sopar Estellesià d’homenatge al poeta Vicent Andrés Estellés, organitzat per l’Associació
Cultural de Sant Esteve de Palautordera. Lectura de poemes de Vicent Andrés Estellés a càrrec de
Joan Anguera i els assistents que hi vulguin participar. El sopar estarà inspirat en les receptes i els
ingredients presents en l’obra poètica d’Estellés. Cal fer inscripció prèvia a info@tramoiacultura.cat.
Si plou, l’acte es farà a l’interior del Teatre de Sant Esteve de Palautordera, a la mateixa plaça de l’Església.

Programa
DISSABTE

17
SETEMBRE

Geoparc Mundial Unesco
de la Catalunya Central

Hora i lloc: 18 h. Les Guixeres. Súria

En el marc del Cicle Ressons 2016 i les Jornades Europees de Patrimoni.
Mots emboscats, lectura de textos de la Guerra Civil a càrrec Marialba Esquius, Lluís Macià i
Jaume Noguera.
DIUMENGE

18

Parc del Montnegre i el Corredor

Hora i lloc: 12 h. Font de Pradelló. Olzinelles, Sant
Celoni

SETEMBRE

En el marc del programa Viu el parc.
Homenatge a Carles Hac Mor, a càrrec d’Ester Xargay, Perejaume, Jordi Aligué i Miquel Àngel Marín.
Tast de vi per a tots els assistents. En col·laboració amb el programa Parc a taula.
Si plou, l’acte es farà a la sala d’actes de la Rectoria Vella de Sant Celoni. Passeig de la Rectoria Vella, s/n.
DIUMENGE

9
OCTUBRE

Espai Natural de les
Guilleries-Savassona

Hora i lloc: 12 h. Ermita de Sant Feliuet de
Savassona. Ctra. BV-5213 de Tavèrnoles a les Masies
de Roda, km 4,8 (aparcament de cotxes) i mitja hora
caminant fins a l’ermita, al turó de Sant Feliuet

En el marc del programa Viu el parc.
Xevi Pujol, Carles Dachs, Jaume Coll, veus, i Guillem Plana, música.
Si plou, l’acte es farà a l’interior de l’església de Sant Esteve de Tavèrnoles, a les 13 h.
DIUMENGE

13

Parc del Garraf

Hora i lloc: 12 h. Centre Cívic El Roure.
Avinguda de Sitges, 14. Begues

NOVEMBRE

En el marc del programa Viu el parc.
Francesc Parcerisas, veu.
Tast de vi per a tots els assistents. En col·laboració amb el programa Parc a taula.
DIUMENGE

27

Parc del Foix

Hora i lloc: 12 h. Plaça del Castell. Castellet i la
Gornal

NOVEMBRE

En el marc del programa Viu el parc.
Conjur per mirar d’aprovar sense estudiar i altres poemes que fan servei, recital
familiar.
Jordina Biosca, veu, i Mauricio Molina, música.
Si plou, l’acte es farà a l’Oficina del Parc del Foix (carrer del Castell, 31, Castellet i la Gornal).

Altres recitals poètics a la Xarxa de Parcs Naturals
17-29 Espai Natural de les
MAIG

Guilleries-Savassona

Quinzena Literària Verdaguer 2016
Dimarts 17
Divendres 20

Dissabte 21

Diumenge 22
Dissabte 28
Diumenge 29

DIVENDRES

3
JUNY

Consulteu-ne preus i inscripcions a
www.verdaguer.cat
latlantidavic.cat/informacio-i-preus/
o al tel. 938 122 157
Les activitats marcades amb * no són gratuïtes
Cal fer-ne reserva prèvia
Organització: Fundació Jacint Verdaguer, Amics de
Verdaguer, Ajuntament de Folgueroles

Concert Cantata Canigó* al Teatre L’Atlàntida, de Vic, a les 20.30 h
Com sona l’amor?, a càrrec dels alumnes de l’escola, al jardí de Can Dachs,
Folgueroles, a les 15.30 h
Arbre de maig a la font Trobada i a la plaça Verdaguer, Folgueroles, a les 17 h
Cos a Cos. El Llibre d’Amic i Amat de Llull, les Perles de Verdaguer i el
Llibre d’amic de Vinyoli, a càrrec de Biel Mesquida, Pepa López i Carme Callol,
al Centre Cultural, c. Nou, 15, Folgueroles
Mercat del Llibre Vell de Poesia, a la plaça Verdaguer, Folgueroles, de 10 a 14 h
Flors del Desvari, a l’ermita de la Damunt, Folgueroles, a les 17 h
Caminada popular pels llocs verdaguerians de les Guilleries*, sortida de
la plaça Verdaguer, Folgueroles, a les 8.30 h

Parc Natural de la Serra
de Collserola

Hora i lloc: 21.30 i 22 h. Can Coll. Centre
d’Educació Ambiental. Ctra. de Cerdanyola a Horta,
km 2. Cerdanyola del Vallès
Preu: 5,5 euros (inclou un petit refrigeri)

Nits de poesia, lluna i estrelles
A les 21.30 h, lectura literària amb acompanyament musical.
A les 22 h, sessió d’observació d’estels, constel·lacions i altres cossos celestes.
Poesia i música per rebre el planeta Mart, a Can Coll, una masia amb més de cinc-cents anys
d’història. Una proposta que combina la lectura de fragments literaris amb l’acompanyament
musical del violoncel. Acabarem la vetllada mirant els estels.
Organització: Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.
Places limitades. Cal inscripció prèvia (a partir de 12 anys).
Informació i inscripcions: Centre d’Informació del Parc. Tel. 932 803 552
Si a causa del mal temps s’ha de suspendre l’observació astronòmica, se suspendrà tota l’activitat.
DIVENDRES

15

Parc de la Serralada Litoral

Hora i lloc: 22 h. Forns romans de la Fornaca.
Camí de Mataró. Vilassar de Dalt

JULIOL

10a Vetllada Poeticomusical de Vilassar de Dalt
Rodolfo del Hoyo, Carles Duarte, Marcel Riera, Àlex Susanna, Pere Rovira, Rosa Font, Judith
Cobeña, Miquel Lluis Muntané, Cèlia Sànchez‐Müslich, poetes; acompanyament musical del
Quartet de flautes El Vent de Dalt: Toni Oliva, Susana Balcells, Núria Soler i Gemma Ruiz.
Organització: La Masa. Centre de Cultura Vilassarenc.

Projecte inicial
Vallgrassa. Centre Experimental de les Arts. Parc del Garraf
Amb la col·laboració de
Ajuntaments de Begues, Castellet i la Gornal, l’Escala, Sant Esteve de Palautordera, Sant Celoni,
Montcada i Reixac i Súria; Associació Cultural de Sant Esteve de Palautordera; Ca l’Agustí (Olzinelles); Cartoixa d’Escaladei; Cicle de Poesia Ressons (Súria); Festival Poemestiu de l’Empordà;
GeoParc Mundial Unesco de la Catalunya Central; Els Jubilats de les Guixeres de Súria; Masia Can
Llimona (Alella); Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà; Parc Natural del Montsant; Parc Natural
de l’Alt Pirineu; i el personal dels parcs de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona

Els recitals de Poesia als parcs. Lletres i paisatges són enregistrats
i es poden veure a www.youtube.com/poesiaalparcs
Consulteu més informació a parcs.diba.cat i a www.lletrescatalanes.cat
Seguiu-nos a facebook.com

parcs.diba.cat/poesia-als-parcs

Amb el suport de:

Organització:

Parc Natural de la
Serra de Collserola

Parc a taula
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Coordinació del cicle
Tramoia Produccions Culturals
info@tramoiacultura.cat
Tel. +34 609 675 270

