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Laberint sonor, de René Montiel i David Gateu

Si un dels principis del Land Art és alterar amb un sentit artístic la superfície de la terra, la 
segona trobada del Poblet. Naturai Art, dirigida per en Sergi Quiñonero, va obrar el 
miracle de que la terra alterés alguna cosa al meu interior, i així, l’eco de les paraules del 
poeta Joan Maragall van ressonar amb força, omplint-ho tot:

Plau-me, el bastó del caminant al puny
abraçà els horitzons d’una mirada,

fer-me entrà a dins la immensitat del cel
i el gran adormiment de les muntanyes.



Amb aquesta emoció vam començar la caminada per aquest espai, que gaudeix d’una 
protecció superior. La guia de l’oficina del Paratge anava esquitxant d’interessants 
explicacions històriques el trajecte, mentre els artistes ho feien amb obres i instal·lacions 
que van acomplir tot el que el seu organitzador ens comentava al començament de 
l’itinerari:

“A Poblet Natura i Art es planteja una nova relació entre l’ésser humà i el paisatge. Es 
desenvolupen obres en les que l’artista ha d’investigar i treballar amb el territori i el seu 
context, cosa que el converteix en un molt particular espectador, descobridor d’elements i 
sensacions que, molt freqüentment, passarien desapercebudes als visitants d’aquests 
indrets. Es tracta de donar un nou valor a una zona d’un inestimable llegat paisatgístic i 
amb possibilitats per a que els diferents artistes plasmin l’ impromptu que els ha causat.” 

Sense títol, proposta col·lectiva

Molt aviat vam trobar penjades als arbres unes gàbies blanques amb les seves portes 
tancades que, d’alguna manera, simbolitzaven allò que el sistema ens vol fer creure que 
és pur, i que tot ésser sensible sap que és mentida. I així el seu creador, volent deixar 
oberta tota explicació, va provocar desenes de comentaris entre els que travessàvem la 
instal·lació. Una mica mes enllà tot el col·lectiu artístic (perquè artistes ho som tots, 
segons Joseph Beuys) vam interactuar amb l’entorn buscant cargols de paper amagats 
entre les plantes.



Sense títol, de Sergi Quiñonero

Andy Goldsworthy (un dels pioners del Land Art) apuntava en un escrit: “quan treballo 
amb fulles, pedres o pals, jo no els faig servir només [...] sinó que també em permeten 
l’accés a la vida que els envolta”. Jo afegiria que quan l’artista treballa amb la natura i 
imprimeix en ella la seva empremta, no tan sols hi te accés sinó que ens obre portes 
màgiques que mai hauríem sospitat que existissin. 

LA FA DA DE LES PINYES, d'Isabel Jover



Isabel Jover i la seva FA DA DE LES PINYES, representant l’esperit de tot allò que s’ha 
perdut i que ha estat suplantat pels horrors que l’ésser humà pot arribar a fer a la natura, 
ens va portar a la seva infantesa, quan els pins lluïen per tot arreu, i ens va comprometre 
a canviar les coses amb una ofrena de pinyes a la Fada.

A través d’un meravellós bosc d’Alzines, des del PNIN ens van parlar de mines soterrades 
i de com ara fa temps aquelles muntanyes van estar pelades per les carboneres i el foc de 
l’home. Poc desprès la Lídia Porcar (artista visual) també ens va explicar quelcom de la 
seva infantesa, i soterrant les nostres cames en la terra humida, vam sentir (com ella ho 
havia fet fa anys), que érem un amb la natura.

Soterrada, de Lídia Porcar

La poesia, sempre present, va il·lustrar una de les accions amb les paraules de na 
Carmen Leonor Ferro:



Busco la solidez
de las hojas

que caen en el agua
la serenidad con que se entregan...

I amb aquesta mateixa serenitat ens vam entregar a la muntanya, contemplant-la.

Envoltats de parres (i malgrat la seva bellesa) en Xavier Sis i la seva instal·lació 
Emparrats.cat ens van fer sospesar la idea de que també aquelles parres disciplinades 
per l’home no gaudien de llibertat, i amb les nostres cames lligades i les mans esteses 
varem imaginar el que sentiríem si estiguéssim així anys i anys sense moure’ns. Algú va 
pensar que en realitat ho estem fent d’una altra guisa cada dia.

EMPARRATS.CAT, de Xavier Sis

Tot creuant la carretera varem trobar en César Reglero al mig d’una instal·lació on el 
protagonista era un tronc tallat i oblidat a terra i que en César havia rodejat d’un solc que 
vam ajudar a aprofundir i on vam plantar unes llavors que no sols volien homenatjar el 
“Seu millor amic” (l’arbre), sinó també aquell amic que no feia molt havia marxat.

Al meu millor amic, de César Reglero



Finalitzàrem el nostre recorregut a dalt del Tossal de les Forques, on ens esperaven els 
músics René Montiel i David Gateu dins del seu Laberint Sonor. Al capdamunt d’aquest 
espai màgic coneguérem dades d’èpoques medievals quan s'ajusticiava a la gent 
d'aquella forma tan terrible i, volent desfer el malefici, ens vam perdre dins del seu laberint 
entre vibracions musicals (a l'univers tot són vibracions, tot és música) sentint que el 
nostre cos era com una caixa de ressonància de la natura. 

Intervenció sonora (Laberint sonor), de René Montiel i David Gateu



Després d’un got de vi blanc, quan desfèiem el camí, més cansada però més sàvia van 
sonar una altra vegada les paraules del poeta Joan Maragall:

Quan m’he adreçat i he mirat
la muntanya, el bosc i el prat

me semblaven altrament,
tot semblava un altra cosa. 

Cloenda amb l'àpat dels artistes. Event ofert per Jordi Martorell



Apunts sobre   Soterrada  
Tres clots amb terra i aigua 

Roca de l'Abella, Castellfollit. PNIN Poblet
per Lídia Porcar, Barcelona

Quan en Sergi Quiñonero em va convidar a participar en el II Poblet Natura i Art, vaig 
pensar en quelcom que no fos un objecte, malgrat ser una fabricant d'objectes, alhora que 
volia que la intervenció no girés al voltant de la meva experiència artística, sinó al voltant 
de la meva experiència de vida.

He passat 10 anys vivint a la Conca de Barberà i he gaudit de llargues passejades per les 
Muntanyes de Prades, contemplant el paisatge de vegades humanitzat i de vegades 
feréstec, ficant els peus en les aigües de rierols i trepitjant la terra descalça, per sentir, 
com deia Ana Mendienta, “l'energia que corre a través de totes les coses”. Volia oferir a 
les persones que ens van acompanyar en aquest itinerari entre la natura i l'art, una 
situació on fos possible endinsar-se en la terra i que cadascú ho visqués a la seva 
manera.

Soterrada és una obra senzilla, sensitiva i efímera, que utilitza els materials de l'entorn 
natural on s'ubica: terra, aigua i les emocions dels que participen.



Itinerari: Roca de l'Abella i Tossal de les Forques

Avui, dimecres 3 d'octubre hem visitat el lloc on diferents artistes realitzarem intervencions 
en plena natura, gràcies a la iniciativa de Sergi Quiñonero (poeta i artista plàstic), que viu, 
des de fa cinc anys, al Paratge Natural de Poblet.
Després d'una llarga carrera artística, estic interessada per les manifestacions i 
esdeveniments culturals que neixen de les relacions entre artistes amb certes afinitats, 
que no tenen perquè estar definides pel tipus d'obra que realitzen, sinó per la mateixa 
xarxa de col·laboració que estableixen entre si, moltes vegades al marge de l'oferta més 
institucional dels museus i centres de producció subvencionats. Aquesta marginalitat 
ofereix un espai de llibertat a l'artista que és difícil trobar quan treballem per a exposicions 
tancades sota la tutela d'un curador, ja que l'obra dels artistes participants sempre viatja 
en un recorregut marcat per la idea que té el que dirigeix l'exposició.

Sense menystenir els esforços dels darrers anys de tots els agents culturals que han 
apropat l'art contemporani al públic, penso que en aquests moments, on la crisi 
econòmica esquitxa també a museus i centres d'art, és interessant retornar a les 
propostes de certes avantguardes dels anys 60 del segle passat - que ben pensat mai 
havien desaparegut, encara que no fossin del tot visibles- i crear, per tant, nous vincles 
entre els mateixos artistes i el seu públic, ja que el model expositiu que hem viscut els 
darrers vint anys està patint un cert cansament. Si més no, aquest és el meu parer.

Poblet Natura i Art, és una manifestació artística que ens permet viure durant dos dies una 
experiència creativa lliure i intensa, alhora que intenta presentar una manera diferent de 
conviure amb la natura. Es troba més enllà de l'assedegament de propostes novelderes 
efímeres, que la majoria de les vegades no s'adeien al temps que necessita un artista per 
a desenvolupar el seu itinerari personal com a creador, i que acaba sent un impediment 
per a la visibilitat de la seva feina, ja que el sistema cultural viu immers en l'imperi de 
l'efímer, i sempre necessita "chicos pálidos para la máquina", com diu la lletra de la ja no 
tan coneguda cançó de Los Ilegales.

Mitjans de comunicació i web

– L'Auditori, a Tac 12 TV:

18/10/2012 http://tac12.xiptv.cat/auditori/capitol/capitol-153 
(a partir del minut 14:10)

– La Casa de Palla, a Ràdio Montblanc:

15/10/2012 http://www.radiomontblanc.cat/node/9010
08/10/2012 http://www.radiomontblanc.cat/node/8980

– Boek 861:

http://boek861.com/proyectos_rec/pry/0%20poblet%20natura%20100912.pdf

http://boek861.com/proyectos_rec/pry/0%20poblet%20natura%20100912.pdf
http://www.radiomontblanc.cat/node/8980
http://www.radiomontblanc.cat/node/9010
http://tac12.xiptv.cat/auditori/capitol/capitol-153


– Nova Conca 19/10/2012:



– Nova Conca 5/10/2012:

Recomanacions

– Rivers and tides (Ríos y mareas) (2001). Retrat d' Andy Goldsworthy. Documental 
dirigit per Thomas Riedelsheimer.

– The 11th hour (La hora 11) (2007). Documental dirigit per Leila Conners Petersen i 
Nadia Conners.

– Haze (2012). Vídeo creació de Fixus Records, enregistrada al PNIN Poblet.
http://vimeo.com/36913305

– Grizzly man (2005). Documental dirigit per Werner Herzog.
– Into the wild (Hacia rutas salvajes) (2007). Cinema de ficció, escrita i dirigida per 

Sean Penn.
– Tierra (1995). Cinema de ficció, dirigida per Julio Medem.
– Centro de Arte y Naturaleza Cerro Gallinero (Ávila). http://cerrogallinero.com/
– Colección Arte y Naturaleza CDAN (Huesca). http://www.cdan.es/

http://www.cdan.es/
http://cerrogallinero.com/


Suport tècnic: Llum Oliver i Terete Baxeras

Fotografies: Edu Barbero, Terete Baxeras, René Montiel, Lídia Porcar


