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[...] on no s’apaga
l’espurna verda

que impulsa el brot
cap a la llum 

naix la paraula [...]

Antoni Canu

Poesia 
als parcsLa remor dels verds

La veu de divuit poetes, el so de quatre músics,  
el cant improvisat, la rondalla i una coral us acompanyaran  

per dotze indrets de la Xarxa de Parcs Naturals  
i altres espais protegits

De l’abril al novembre de 2013



De la remor verda interioritzada

Així com una remor és un soroll de fons, el verd és la suma de totes les 
tonalitats verdoses; i si, com cantà Raimon, tots els colors del verd fan 
crits, aquests alirets, a la natura, esdevenen una remor, un ressò com el 
que fa l’aigua d’un riu o les onades del mar, o el trànsit d’una autopista,  
o les veus d’una multitud, o les fulles dels arbres o, també, les síl·labes 
dels versos que glossen la vegetació o són inspirats per aquesta. 
I si a la mar, la remor ens remet a rems, al camp remor ens porta a fems, 
car aquests tenen un efecte d’increment de l’activitat biològica dels 
microorganismes del sòl. En conseqüència, si podem passar de la remor 
d’un horitzó a la fortor d’una sentina campestre, alhora ens és llegut 
d’anar a la bona olor dels versos que engrandeixen la capacitat simbòlica 
de la verdor, que en ser adobada amb poemes adquireix característiques 
fins i tot metafísiques. 
Per tant, el verd, com a síntesi dels verds, és la saó que fa acréixer la 
lírica dels mots que arrenglerats conformen la poesia, la qual, tocant a 
la natura, és com el mormoleig que fa el vent en remoure el sotabosc, 
les branques, les fulles i, així mateix, les flors, del mal o del bé, segons el 
caire o ressonància amb què siguin tractades per les estrofes bucòliques. 
I aquestes estrofes, que sempre tiren a pastorívoles, són com èglogues 
que entonen himnes als panorames que ens fan entendre que els 
paisatges no consisteixen sinó en manifestacions hiperbòliques dels 
nostres estats d’ànim, els quals, al seu torn i dialècticament, són 
modificats per les vistes que tenim al davant.
Per tot plegat i per molt més, els nombrosos tons verdosos, alambinats 
poèticament, arriben a configurar diríeu que simfonies de trops rimats  
o lliures del tot de constriccions, ja que, posem per cas, el verd maragda 
es pot ben barrejar amb el jade, o amb el verd oliva, o amb el llima, 
o el celadont encès amb el malaquita fresc o amb el maragda pàl·lid, 
per esdevenir verd veronès, tan intens que pot semblar el blau marí o, 
igualment, el mar homèric de la color del vi o del festuc. 
Si el substantiu color pot ser masculí i alhora femení, tampoc els verds no 
poden ser mai neutres. I per això, en celebrar la verdesca, els hemistiquis, 
sense censures, van tothora més enllà de la cesura, s’expandeixen tot fent 
ressonar gradacions de colors que encara no existeixen.
El gran cas és que, oh escoltadors del verd!, podreu gaudir de metàfores 
que fet i fet no ho seran ben bé, perquè just en envolar-se es desviaran del 
seu camí a causa del brogit de tot allò verdosenc que s’anirà transformant 
en totes les coloracions de l’arc de sant Martí a mesura que anireu veient 
com vosaltres mateixos sou el verd, els verds, l’indret on les al·legories, 
per un instant, es podran acomplir gràcies precisament a vosaltres, oïdors 
de la remor d’ocells, d’insectes, d’herbes, d’arbres, d’odes i de les vostres 
pròpies orelles.

Carles Hac Mor 

El cicle Poesia als parcs 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 el programa 

arriba a dotze espais naturals, set dels quals formen part del 

programa cultural Viu el parc, cinc a d’altres cicles poètics 

organitzats en diferents espais naturals de Catalunya i dos 

més a Sardenya. Els actes són gratuïts, excepte aquells en 

què s’ha indicat el preu.



Programa

Parc de la Serralada Litoral

Diumenge 14 d’abril, a les 12 h
En el marc d’Espais de Poesia Alella 2013 i del programa cultural Viu el parc
Pau Riba i Ester Xargay
El Bosquet, al final de l’avinguda del Bosquet. Alella
Nota: si plou, l’acte se celebrarà a Can Manyé, Espai d’art i creació (Riera Coma Fosca, 42. Alella) 

Parc Natural de l’Alt Pirineu

Dissabte 15 de juny,  a les 19 h
Centre d’Art i Natura de Farrera
Carrer de la Bastida, s/n. Farrera
Meritxell Nus i Josep M. Sala-Valldaura

Diumenge 16 de juny, a les 12 h
Passejada poètica cap a l’ermita de Santa Eulàlia d’Alendo
Sortida del Centre d’Art i Natura. Carrer de la Bastida, s/n. Farrera
Meritxell Nus i Josep M. Sala-Valldaura i tothom que s’hi vulgui afegir

Parc Natural del Delta de l’Ebre

Dissabte 29 de juny, a les 19 h
En el marc de la Bouesia 2013, novè aplec de bouetes a Deltebre. «La vaca que 
xiula», bouhomenatge a la Franja de Ponent
Barcassa de la Cava, pas de Baló. Carrer Trinquet, s/n. La Cava
Carles Andreu i Juli Micolau amb Lo Torreta (cant improvisat) i la Rondalla 
Teixidor 

Parc Natural del Montseny

Dissabte 27 de juliol, a les 19 h
En el marc del programa cultural Viu el parc
Ermita de Sant Salvador d’Avencó. Carrer de Sant Salvador, s/n. Barri de l’Avencó. 
Aiguafreda
Jordi Vintró i Guillem Ballaz (pandero quadrat i violí)
Nota: si plou, l’acte es farà al Casal Sant Jordi. Carretera de Ribes, 14. Aiguafreda

Parco di Porto Conte (Sardenya, Itàlia)

Diumenge 1 de setembre
Oriol Izquierdo, Paco Fanés i Ferran Besalduch (saxo baix)

Parc del Montnegre i el Corredor

Diumenge 22 de setembre, a les 12 h
Dins del programa cultural Viu el parc
Font de Pradelló. Olzinelles, Sant Celoni
Vicenç Altaió i Vikymel
Nota: 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)  

Espai Natural de les Guilleries-Savassona

Diumenge 13 d’octubre, a les 12 h
En el marc del programa cultural Viu el parc
Ermita de Sant Feliuet de Savassona (turó de Sant Feliuet, Tavèrnoles) 
Elena Sixto i Víctor Obiols
Nota: si plou, l’acte es farà a l’església romànica de Sant Esteve de Tavèrnoles, a les 13 h

Parc d’Olèrdola

Diumenge 20 d’octubre, a les 12 h
En el marc del programa cultural Viu el parc
Conjunt monumental d’Olèrdola. Olèrdola
Jordi Pàmies i Gabriel Planella i Adrià Grandia (viola de roda)
Nota: si plou, l’acte es farà al Punt d’Informació del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Olèrdola 
(castell d’Olèrdola)

Parc del Foix

Diumenge 17 de novembre, a les 12 h
En el marc del programa cultural Viu el parc
Plaça de Castellet. Castellet i la Gornal
Jordi Carulla, amb la participació de la Coral de la Diputació de Barcelona.
Nota: si plou, l’acte es farà a l’Oficina del Parc del Foix (carrer del Castell, 31. Castellet i la Gornal), 
situada a tocar del castell de Castellet

Parc del Garraf

Diumenge 24 de novembre, a les 12 h
En el marc del programa cultural Viu el parc
El Mur. Begues. Carrer dell Mur, s/n. Veïnat de la Rectoria. Begues
Maria Antònia Massanet
Nota: si plou, l’acte es farà al Centre d’Informació Petit Casal de Begues (passeig de l’Església, 1)



Altres recitals poètics 
a la Xarxa de Parcs Naturals

Espai Natural de les Guilleries-Savassona

Del 17 al 26 de maig
Quinzena literària. Verdaguer 2013. Dissabte 18: Arbre de Maig

Dissabte 25 de maig, 17 h
Flors del Desvari. Ermita de La Damunt. Folgueroles

Diumenge 26 de maig, 8.30 h
Caminada. A les envistes del Ter: Verdaguer Martí Pol
Plaça Verdaguer. Folgueroles

Rutes literàries de Verdaguer

Dissabte 15 de juny
Ruta literària de Verdaguer a la Gleva

Diumenge 25 d’agost
Ruta literària de Verdaguer a Folgueroles

Organització: Fundació Jacint Verdaguer (Folgueroles). Cal fer-ne reserva prèvia.  
Algunes de les activitats no són gratuïtes. Consulteu-ne preus i inscripcions a  
www.verdaguer.cat o al tel. 938 122 157.

Parc de la Serralada Litoral

Divendres 5 de juliol, 21.30 h
7a Vetllada Poeticomusical de Vilassar de Dalt
Era de Can Rafart. Parc de Can Rafart. Vilassar de Dalt
Judith Cobeña i poetes de la secció de poesia de La Massa. Centre de Cultura 
Vilarassenc. Poeta recordat: Salvador Espriu

Organització: La Massa. Centre de Cultura Vilarassenc
Nota: si plou, l’acte es farà a La Massa. Centre de Cultura Vilassarenc (Mestra Viladrosa, 56)

Parc Natural de la Serra de Collserola

Nits de poesia i astronomia 
MUHBA Vil·la Joana i Centre d’Informació del Parc Natural de la Serra de Collserola
Una proposta que combina poesia, música i estels. Jornada de portes obertes  
per visitar la casa on va passar els darrers dies Verdaguer.

Divendres 12 d’abril, 17 de maig, 7 de juny, 5 de juliol i 6 de setembre

A partir de les 20.30 h Visita a la casa on va residir Verdaguer
A les 21.30 Lectura literària, amb acompanyament musical, d’un fragment de 
l’obra «Al cel» de Verdaguer
A les 22 h Sessió d’observació d’estels, constel·lacions i altres cossos celestes
Places limitades. Cal inscripció prèvia (a partir de 12 anys). Preu: 5 euros.

Informació i inscripcions: Centre d’Informació del Parc, tel. 932 803 552
Qui vulgui sopar al Bar L’Entrepà, del Centre d’Informació –abans de les sessions–,  
cal que reservi taula al tel. 932 802 840

Organització: Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) i Parc Natural de la Serra  
de Collserola
Nota: si plou, se suspendrà l’observació astronòmica i la jornada de portes obertes al MUHBA 
Vil·la Joana.

Diumenge 9 de juny, d’11 a 13 h

Fem haikus i tankes. Taller de poesia tradicional japonesa
Centre d’Informació del Parc Natural de la Serra de Collserola
Carretera de Vallvidera a Sant Cugat (BV-1462), PK 4,7
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia al tel. 932 803 552 



Organització:

Amb el suport de:

Coordinació del cicle
Carles Hac Mor i Ester Xargay

Projecte inicial
Vallgrassa. Centre Experimental de les Arts

Amb la col·laboració de
Ajuntaments d’Aiguafreda, Alella, Begues, Castellet i la Gornal, Olèrdola, Sant Celoni; 
BOUESIA 2013, novè aplec de bouetes a Deltebre; Ca l’Agustí d’Olzinelles; Can Manyé. 
Espai d’art i creació; Centre d’Art i Natura de Farrera; La Massa-Centre de Cultura Vi-
larassenc; Vallgrassa. Centre Experimental de les Arts; Obra Cultural de l’Alguer; Parco 
di Porto Conte; Museu d’Arqueologia de Catalunya-Olèrdola; Parc Natural del Delta de 
l’Ebre. Generalitat de Catalunya; Parc Natural de l’Alt Pirineu; Diputació de Lleida; Institut 
d’Estudis Ilerdencs; i les oficines tècniques i el personal dels parcs participants.

Més informació
Tel. 693 504 713 (Carles o Ester)
xarxaparcs@diba.cat

Tots els recitals de Poesia als parcs són gravats en vídeo  
i tots els poemes recitats es poden veure i escoltar a Internet, a les pàgines 
www.diba.cat/parcsn/videos i www.youtube.com/poesiaalsparcs
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