Poesia als parcs
Lletres i paisatges

Després d’escriure el poema,
els límits de la pàgina ja no són
on va ser tallat el paper.
Joan Brossa. Tarannà, 1975

POESIA ALS PARCS
LLETRES I PAISATGES
Del 2 de maig al 10 de novembre de 2019

Quinze recitals poètics, amb vint-i-quatre poetes, dotze músics i un clown,
en el marc de diversos espais naturals protegits de la Xarxa de Parcs Naturals
i en altres parcs de Catalunya i l’Alguer

POESIA ALS PARCS
LLETRES I PAISATGES
Coincidint amb la commemoració del centenari
del naixement de Joan Brossa (1919-1998), el
cicle de recitals tindrà un caràcter marcadament
brossià ja des del primer acte de presentació del
programa. Així, l’entorn del Parc del Montnegre
i el Corredor acollirà un especial homenatge
a l’autor de la mà dels poetes Carles Rebassa
(expert en l’autor), Perejaume (amic personal
del poeta) i Manuel Guerrero (comissari de l’Any
Brossa). També, en el marc del cicle Notes a
la Cabanya, el Parc del Castell de Montesquiu
oferirà una proposta especialment dedicada
al poeta barceloní amb l’espectacle Brossa.
Poemes de revolta, mentre que el Parc Natural
de la Serra de Collserola aproparà l’autor als més
petits amb l’espectacle familiar Brossa de prop,
a càrrec del clown Marcel Gros.
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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 i que compta
amb el suport de la Institució de les
Lletres Catalanes. Enguany se celebren
catorze anys de lectures poètiques i
interpretacions musicals en diferents
espais naturals protegits de dins i fora de
la província de Barcelona, afavorint així la
difusió de l’obra i la veu de poetes catalans
vinculats d’alguna manera a les poblacions
i paisatges d’aquests entorns naturals.
L’assistència a tots els actes és gratuïta.
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Llocs, veus,
records...

Ens conviden a una nova edició de Poesia
als parcs. Lletres i paisatges, i ens diuen
que aquest any el festival veurà l’empremta
de Joan Brossa, en el seu aniversari.
De seguida em ve al cap la seva A immensa,
l’inici de l’abecedari com el principi de tot,
el començament, l’origen... I no puc evitar
rememorar el seu poema fet presència als
Jardins de Marià Cañardo, al velòdrom
d’Horta de Barcelona.
És un poema escrit sobre l’herba, metàfora
de la vida mateixa, amb la lletra inicial i el
recorregut de la vida a través dels signes
ortogràfics: el punt, la coma, el signe
d’admiració, la pregunta, el parèntesi, etc.
Per acabar amb la lletra ja trencada, evident
significat del final, de la mort, de l’acabament,
de la destrucció.
Aquest poema visual transforma definitivament
el paisatge. Ja no serà mai més el mateix
caminar pel parc sense aquesta presència
permanent, com és permanent la pedra
perpètua amb què s’ha construït.
El poema –o escultura, potser?– ens
impressiona per la seva grandiositat i per la

seva contundència en el territori, que la fa
imprescindible i alhora inevitable: tothom la
veu, tothom la sent, interpel·la tothom, ningú
en queda al marge. Des de l’infant que hi veu
un joc de lletres i signes fins a la mare que hi
endevina el recorregut de la vida en la seva
plenitud. També de quan ens adonem del greu
significat de la lletra ja destruïda, com una
evidència del final inevitable.
Poesia als parcs ens regala escoltar els textos
que ens diuen els seus mateixos autors, i en
això transforma els paisatges ja per sempre.
Mai més tornarem a veure aquests indrets
sense el record i la memòria de l’experiència
viscuda.
Joan Brossa ens ofereix un gir simbòlic a la
proposta del festival: ja no parlem de poesia
dita en els paisatges; parlem de la poesia en
el paisatge, que el transforma, que el completa
i que li dona un nou significat.
Tant de bo que sempre que l’ésser humà
intervingui en el paisatge i en el territori se
serveixi de la poesia per transformar-lo en
una experiència vital d’aquelles que fan pell
de ceba, capes i capes que ens conformen
definitivament.
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Programa
DIJOUS

2

Recital inaugural

Hora i lloc: 19 h. Pati Manning, Centre d’Estudis
i Recursos Culturals. C. Montalegre, 7. Barcelona

MAIG

Un home reparteix fulls clandestins. Recital homenatge a Joan Brossa a càrrec
de Carles Rebassa, amb la col·laboració de poetes participants de la present edició del cicle
Poesia als Parcs. Lletres i paisatges.
Degustació de vins DO Pla de Bages, DO Alella i DO Penedès.

DIVENDRES

3

Parc de la Serralada Litoral

Hora i lloc: 18 h. Celler romà, Centre Enoturístic
i Arqueològic de Vallmora. Teià

MAIG

Recital poètic amb Maria Cabrera i Àlex Susanna.
Acompanyament musical a càrrec de Sandrine Robilliard (violoncel).
S’oferirà una copa de vi blanc DO Alella en el marc del III Maridatge dels Sentits de Teià.

DISSABTE

18
MAIG

Parc del Castell
de Montesquiu

Hora i lloc: 20.30 h. Cabanya del Castell de
Montesquiu. Montesquiu

En el marc del cicle Notes a la Cabanya
Brossa. Poemes de revolta, recital poeticomusical a càrrec de Mònica Van Campen, Oriol
Tramvia i Lluís A. Baulenas.
DISSABTE

1
JUNY

Parc Natural de Sant Llorenç
del Munt i l’Obac

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

Nosaltres direm la llum i la fosca, recital poeticomusical a càrrec de Roc Casagran i Lu Rois.
DISSABTE

15

Parc Natural de l’Alt Pirineu

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

JUNY

Trobada poètica amb Enric Casasses i Meritxell Nus.
Acompanyament musical a càrrec d’Ivan Garriga Edo (violí).
DIUMENGE

16

Parc Natural de l’Alt Pirineu

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

JUNY

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

Programa
DISSABTE

29

Parc de la Serralada de Marina

JUNY

Hora i lloc: 19 h. Ermita de Sant Pere de Reixac.
Camí de l’ermita de Sant Pere de Reixac, s/n.
Montcada i Reixac

Ras i poesia. Els poemes cantats i la cançó que amaga la poesia.
Recital poeticomusical a càrrec de VerdCel.
DIJOUS

29

Parc de Port del Comte

Lloc: Plaça del Quarter.
L’Alguer. Sardenya, Itàlia

AGOST

Cremen cels, a càrrec de Míriam Cano, Martí Sales i Antònia Vicens.
DIVENDRES

30
AGOST

Parc Nacional de l’Illa
de l’Asinara

Lloc: Museu del Port.
Porto Torres. Sardenya, Itàlia

Cremen cels a càrrec de Míriam Cano, Martí Sales i Antònia Vicens.
DIUMENGE

8
SETEMBRE

Parc Natural de la Serra
de Montsant

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

Projecte Infinit Improvisació sublunar, a càrrec d’Oriol Sauleda (paraula)
i Xavier Vallverdú (piano).
Hi haurà un vermut per a tots els assistents, a càrrec del Centre Quim Soler, la literatura i el vi.
DIVENDRES

13
SETEMBRE

Espai Natural de les
Guilleries-Savassona

Hora i lloc: 19 h. Casa Museu Verdaguer.
Carrer Major, 7. Folgueroles

Tanta carn bruta. Recital poètic a càrrec de Guillem Gavaldà, Maria Isern i Pol Guasch,
premis Francesc Garriga en les tres darreres edicions. Amb la participació d’Ona Fusté, ballarina
contemporània. En col·laboració amb la Fundació Jacint Verdaguer.
DIUMENGE

15
SETEMBRE

Parc del Montnegre
i el Corredor

Hora i lloc: 12 h. Font de Pradelló. Ca l’Agustí.
Olzinelles, Sant Celoni

Recital i passejada poètica en homenatge a Joan Brossa amb Perejaume, Manuel Guerrero
i Carles Rebassa. Acompanyament musical a càrrec de Ramon Juan Sitjar (guitarra).
En cas que plogui, l’acte es farà a la sala d’actes de la Rectoria Vella de Sant Celoni (passeig de la Rectoria Vella, s/n).

Programa
DIUMENGE

29
SETEMBRE

Parc Natural de la
Serra de Collserola

Hora i lloc: 12 h. Jardins de MUHBA Vil·la Joana.
Ctra. de l’Església, 104. Barcelona

Brossa de prop, espectacle escènic a càrrec del clown Marcel Gros.
Amb la col·laboració de MUHBA Vil·la Joana.

DIUMENGE

6
OCTUBRE

Parc Natural del Montseny.
Reserva de la Biosfera

Hora i lloc: 12.30 h. Jardins de la Casa Colom
El Passeig, 39. La Garriga

Recital poètic amb Blanca Llum Vidal i Anna Pantinat.
Acompanyament musical a càrrec de Panotxa (guitarra).
DIUMENGE

27

Parc del Garraf

Hora i lloc: 12 h. Centre Cívic El Roure.
Plaça de l’U d’Octubre de 2017, 1. Begues

OCTUBRE

Autobiografia de l’Entusiasme
Recital poètic a càrrec de Jaume C. Pons Alorda i acompanyament musical de Didach Rocher.
DIUMENGE

10

Parc del Foix

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

NOVEMBRE

Recital poètic amb Àngels Gregori i Antonio Coronzu.
Acompanyament musical a càrrec de Christos Barbas (multiinstrumentista).
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En cas que plogui, l’acte es farà a l’interior de l’Oficina del Parc.

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

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

Amb la col·laboració de:
Els ajuntaments dels municipis de Begues, la Garriga i Sant Celoni; la Cartoixa d’Escaladei;
la Fundació Jacint Verdaguer; el Centre d’Art i Natura de Farrera; la Fundació Joan Brossa; el MUHBA
Vil·la Joana; el Parc Natural de la Serra de Collserola, el Parc Natural de la Serra de Montsant,
DO Penedès; DO Pla de Bages; DO Alella i el personal dels parcs de la Xarxa de Parcs Naturals
de la Diputació de Barcelona.

parcs.diba.cat/poesia-als-parcs

Col·laboren:

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

