


Aquest 2018 és un any especial per al projecte Els Ports. Natura i Art, ja que arriba a la seva 3a. Edició al Parc Natural dels Ports, la 5a. si
tenim en compte les de 2011 i 2012 al Paratge Natural de Poblet. També perquè per primera vegada ens associem amb un altre projecte,
en aquest cas El Grand Tour, amb qui compartim complicitats en el seu pas per les Terres de l'Ebre, convocant una cita extraordinària del
nostre esdeveniment per al mes d'agost. Així ens trobem amb dues convocatòries enguany, la que ja comença a ser habitual al juny, a
Horta de Sant Joan (i Arnes aquest 2018) i la d'agost, que serà a Paüls.

A la jornada del diumenge 3 de juny la natura i els fenòmens climàtics es van manifestar amb força, fins el punt que vam haver de
traslladar la presentació de tota la part escènica al Casal d'Horta de Sant Joan, gaudint in situ, a l'entorn natural, únicament de les obres
d'arts plàstiques. Aquesta circumstància i les previsions de pluja per part dels mitjans de comunicació no van fer enrere a les 90 persones
que ens vam donar cita als Estrets. Vull senyalar també que el dissabte a la tarda encara s'estaven produint inscripcions a l'activitat i que
vam arribar a recollir (entre assistents, artistes i familiars i amics) un total de 148 persones.

Trobareu tota la informació de Els Ports. Natura i Art-Paüls pel diumenge 26 d'agost als webs i xarxes socials de Lo Pati-Centre d'Art, Parc
Natural dels Ports, Grand Tour-Nau Côclea i el seu Ajuntament.

Us deixo amb unes paraules publicades a les xarxes socials i recollides amb el permís dels seus autors/es, assistents a l'activitat. Em
sembla que és una bona manera de rememorar la intensitat i emoció amb que vam viure una jornada extraordinària.

I a continuació, un repàs del que han estat les propostes artístiques de la present edició, amb la meva particular felicitació als artistes per
l'esforç, dedicació i resultats aconseguits.

Gràcies a tothom que ens continua recolzant i fa que aquest projecte sigui una realitat, sense vosaltres no estaríem aquí.

Sergi Quiñonero. Curador
24 de juny de 2018

Es pot veure un resum en vídeo a L'Informatiu. Canal 21 Ebre 3-6-2018 https://vimeo.com/273896608 I amb més extensió a “Fem una ullada”,
Canal 21 Ebre 3-6-2018 https://www.youtube.com/watch?v=U2Bw1upRhQE&feature=youtu.be / Fotografia portada: Mercè Chaler.

https://vimeo.com/273896608
https://www.youtube.com/watch?v=U2Bw1upRhQE&feature=youtu.be






>> ESARDI. Estudiants Escola d'Art i Disseny d'Amposta (Amposta)

Títol: ART AMB H D'HORTA 

La intervenció de Land Art va consistir en una Performance portada a terme pels espectadors i participants del projecte Els Ports, Natura i
Art. Els materials que utilitzats en aquest projecte són majoritàriament d'origen natural.

Es van recollir fulles de l'entorn i sobre aquestes, amb tècniques i materials naturals, es va treballar per incorporar les lletres A, R, i T
individualment. Per separat es realitzà una única fulla amb la lletra H. Les fulles van penjar dels arbres amb fils.

L'objectiu final del joc consistia en que el públic, participant activament en l'obra, trobés la fulla amb la lletra H entre tota la resta, que
anirien formant la paraula ART consecutivament.

>> ANTÒNIA RIPOLL (Tivenys)

Títol: AMARrar

Intervenir la roca solitària, el tòtem que és guaita dels Estrets i de qui s'hi endinsa. Subjectar, refermar, lligar i subratllat per destacar,
encara més, la seva presència. Envermellir-la, per tal de dotar-la de passió, per comprometre l’amor per l’espai que ocupa, per contrastar
allò que és «rar» (entès com únic) que fixa la nostra mirada des del centre al tot. Un cor al centre de l’espai natural que cal AMAR.

Envoltar, lligar, la roca amb corda vermella. Es posarà tota la cura en que la corda no descoloreixi en la superfície de la pedra. Malgrat tot,
si que caldrà posar els peus dins del riu per tal de poder realitzar l’actuació.







>> ESTER FABREGAT (Valls). Títol: ALEGRIA. Instal·lació escultòrica temporal pel Riu Estrets

El riu Estrets recorre, com un fil verd, el llarg congost al Parc Natural dels Ports. Com una filigrana, s’esmuny juganer entre els plecs d’aquesta roca
ocre de sediments d’un passat potser marítim. A la llum del migdia, abrasadora, els colors dels arbres es tornen tímids, la terra rebota la claror, i el
vent refresca el caminant que explora el sender del recorregut. Hem sortit fa una estoneta del bosc, hem deixat enrere la frescor dels pins i
l’alegria  de  les  clarianes,  masies  derruïdes,  per  arribar  a  l’obertura  del  congost.  Ens  envaeix  la  immensitat  de  la  roca,  gran,  monumental,
contraposada amb la petitesa i l’alegria del riu. La meva intervenció al riu vol celebrar aquesta alegria, el so de l’aigua, incessant, sense parar mai,
en continu moviment. Com que la llum és tan abrasadora i sense pietat, cau com foc sense clemència sobre el congost, he pensat en aportar una
llengua de color viu artificial. Per sorprendre, animar i vibrar en un punt concret del recorregut.

Cerco que els visitants gaudeixin d’aquests punts de color, que es mouen juganers sobre la superfície de l’aigua, però que no avancen, i romanen
al mateix tram del riu. De diferents colors, estan repartits aleatòriament adaptant-se al traçat natural, la depressió més profunda, per facilitar el
llarg camí de l’aigua cap al mar. Aquesta instal·lació, dins del medi natural, esdevé un nenúfar cromàtic mòbil. 

Busco aportar el color vibrant de les flors en una estació de l’any on els colors de la vegetació esdevenen ocres, grocs, secs... per la calor. Com les
flors dels cactus, que floreixen en un dia i l’endemà ja es panseixen, aquesta obra és un jardí màgic que només durarà 24 hores. I malgrat no poder
fer una instal·lació olfactiva, com tenen per naturalesa les flors, si vull arribar a la màgia i l’alegria dels sentits en aquest esclat visual cromàtic.

L’estela de colors ens assenyala un camí, una direcció. Els cercles poden semblar també les llambordes o empedrat d’un camí cap a la imaginació
de cadascú. La poca fondària del riu, i també la política de protecció del Parc Natural dels Ports, no ens permet fàcilment l’observació del jardí de
manera subaquàtica. Però, us imagineu com es deu veure des de sota l’aigua? Tenim una banquisa, fragmentada en colors, que separa la pell de
l’aigua entre la densitat líquida i la vaporositat de l’aire. Són bombolles aplanades, pedres flotants, còdols aixafats, fulles de nenúfar... espero que
les granotes gaudeixin.

El compromís de respecte amb les normes de conservació del Parc es present en aquesta obra per la traça i impacte mínim mediambiental en la
seva instal·lació. Les fitxes són de polipropilè (PP), completament innocu al medi i es subjecten amb cable de niló a les vores del riu, cable que
travessà cada peça de color amb una senzilla perforació al material, prèviament feta al taller de l’artista. Així que rastre zero al medi ambient.

L’objectiu d’aquesta instal·lació escultòrica és aportar alegria als espectadors, omplir de color en moviment un tram del riu Estrets. I fer que
aquesta vibració visual reverberi més enllà del congost. Respectant el medi ambient. Jugant amb el paisatge talment com si fos un quadre en
blanc, endinsant-nos en els seus marges naturals, les seves escletxes i utilitzant la seva llum per ressaltar el que omple de vida la vall, el riu Estrets.













>> COR FLUMINE (Tortosa)

La intervenció del Cor Flumine es va centrar en la fusió de la música amb la natura. 

El repertori, interpretat excepcionalment al Casal d'Horta de Sant Joan va ser:  Irish Blessing (anglès),  Die Forelle (alemany/català); dues
cançons renaixentistes: Eco (italià) i I Come Again (anglès), aquesta darrera en un prec al retorn de l’amor.

Ja per finalitzar van interpretar El Cant dels ocells (català).

El Cor Flumine va emocionar amb el seu repertori, molt lligat temàticament a la natura. I van recrear, acústica i simbòlicament, l'espai en
el que havien d'actuar als Estrets, enlluernant el públic.










