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Joan Brossa, entre versos i verdors
24 poetes participen al cicle «Poesia als parcs» de la Diputació de Barcelona

Joan Brossa, en una imatge d'arxiu. Foto: Fundació Joan Brossa

"No estiguis segur que el mot brossa
ve d'escombraries. Antigament la brossa era la fulla
d'un arbust d'aquest mateix nom; feia molta
de fullaraca i la gent l'havia de recollir; feia
molta de brossa: d'aquí devia derivar després
al sentit d'escombriaires.
Trobo el planeta molt interessant."
Ho escrivia Joan Brossa, de qui enguany se celebra el centenari del naixement i a qui se li dedica
la nova edició de Poesia als parcs. Lletres i paisatges https://parcs.diba.cat/poesia-als-parcs)
(
,
impulsada per la Diputació de Barcelona en col·laboració amb la Institució de les Lletres Catalanes.
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De la mateixa manera que un lloc pot inspirar un poema, un poeta pot crear un lloc. Des del
Montseny fins a l'Alguer, són vint-i-quatre els poetes que, fins al novembre, habitaran la naturalesa
amb la paraula. Escoltem Míriam Cano, Carles Rebassa i Alfons Om (de Verdcel) recitant Brossa
en l'acte d'inauguració del cicle, veiem com Josep Pedrals en formava part en una edició anterior, i
fem un repàs per una agenda plena de versos i verdors.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=cFbKfibPgpY
Brossa. Poemes de revolta, recital poeticomusical a càrrec de Mònica Van Campen, Oriol Tramvia i
Lluís A. Baulenas.
Dissabte 18 de maig, a les 20.30, a la Cabanya del Castell de Montesquiu. Montesquiu.
Nosaltres direm la llum i la fosca, recital poeticomusical a càrrec de Roc Casagran i Lu Rois.
Dissabte 1 de juny, a les 19.00, al Marquet de les Roques. Vall d'Horta, Sant Llorenç Savall.
Trobada poètica amb Enric Casasses i Meritxell Nus. Acompanyament musical a càrrec d'Ivan
Garriga Edo (violí).
Dissabte 15 de juny, a les 19.00, al Centre d'Art i Natura. La Bastida, s/n. Farrera.
Passejada poètica cap a l'ermita de Santa Eulàlia d'Alendo.
Diumenge 16 de juny, a les 12.00, sortida des del Centre d'Art i Natura. La Bastida, s/n. Farrera.
Ras i poesia. Els poemes cantats i la cançó que amaga la poesia. Recital poeticomusical a càrrec de
VerdCel.
Dissabte 29 de juny, a les 19.00, a l'Ermita de Sant Pere de Reixac. Camí de l'ermita de Sant
Pere de Reixac, s/n. Montcada i Reixac.
Cremen cels, a càrrec de Míriam Cano, Martí Sales i Antònia Vicens.
Dijous 29 d'agost, al Parc Nacional de l'Illa de l'Asinara (Sardenya).
Cremen cels, a càrrec de Míriam Cano, Martí Sales i Antònia Vicens.
Divendres 30 d'agost, al Parc de Port del Comte (Sardenya).
Projecte Infinit Improvisació sublunar, a càrrec d'Oriol Sauleda (paraula) i Xavier Vallverdú
(piano). Hi haurà un vermut per a tots els assistents a l'acte, a càrrec del Centre Quim Soler, la
literatura i el vi.
Diumenge 8 de setembre, al Parc Natural de la Serra de Montsant. Camí de la Cartoixa, s/n. La
Morera de Montsant.
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.
Divendres 13 de setembre, a les 19:00, a l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona. Casa
Museu Verdaguer. Carrer Major, 7. Folgueroles.
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).
Diumenge 15 de setembre, a les 12.00, al la Font de Pradelló. Ca l'Agustí. Olzinelles, Sant Celoni.
Nota: 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).
Brossa de prop, espectacle escènic a càrrec del clown Marcel Gros. Amb la col·laboració de
MUHBA Vil·la Joana.
Diumenge 29 de setembre, a les 12:00, al Parc Natural de la Serra de Collserola. Jardins de
MUHBA Vil·la Joana. Ctra. de l'Església, 104, Barcelona.
Recital poètic amb Blanca Llum Vidal i Anna Pantinat. Acompanyament musical a càrrec de
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Panotxa (guitarra).
Diumenge 6 d'octubre, 12.30, al Parc Natural del Montseny. Jardins de la Casa Colom. El
Passeig, 39. La Garriga.
Autobiografia de l'Entusiasme. Recital poètic a càrrec de Jaume Pons Alorda i acompanyament
musical de Didach Rocher.
Diumenge 27 d'octubre, a les 12.00, al Centre Cívic El Roure. Plaça de l'U d'Octubre de 2017, 1.
Begues.
Recital poètic a càrrec d'Àngels Gregori i Antonio Coronzu. Acompanyament musical a càrrec de
Christos Barbas (multiinstrumentista).
Diumenge 10 de novembre, a les 12:00, al Parc del Foix (plaça del Castell (c/ del Castell,
31)). Castellet i la Gornal. Nota: En cas que plogui, l'acte es farà a l'interior de l'Oficina del Parc.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=SIBYM_0pDRA
Josep Pedrals participant en una de les edicions anteriors del cicle.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=k4gNNWyLdpQ
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