
POBLET. Natura i Art
Intervencions artístiques contemporànies al

Paratge Natural de Poblet

Organitza: Sergi Quiñonero

Plantejament general

Aquest projecte proposa una reflexió sobre la relació que mantenim amb la natura, 
plantejant una relació intimista amb el paisatge, una revalorització del mateix mitjançant la 
intervenció artística en ell, una intervenció completament ecològica i efímera, des de la 
perspectiva de l'art contemporani.

Una aposta pel respecte i la conservació del nostre entorn natural, en un moment històric 
de qüestionament del model de creixement econòmic propi de la societat occidental i 
d'una greu crisi mediambiental. Amb unes infraestructures, vies de comunicació, 
edificacions i serveis en continu creixement, dipositem la nostra atenció en la natura, en el 
paisatge natural. Aquests últims són elements que formen part de les nostres vivències i, 
per tant, si desapareixen, ho fa també una part de la nostra memòria.

L'activitat, una visita guiada amb el comissari i els artistes, està adreçada fonamentalment 
a públic jove i adult, però és oberta a qualsevol edat. Es durà a terme a l'itinerari de La 
Pena, pujant fins a la casa forestal. La inscripció és totalment gratuïta i es pot fer al tel.: 
977 87 17 32 o bé per correu electrònic a: pnpoblet.dmah@gencat.cat

Objectius

1. Revalorització de l'Espai Natural de Poblet mitjançant la intervenció artística en ell. 
Recontextualització del mateix des de la perspectiva de la cultura i de l'art.

2. Valorar i congregar la creativitat contemporània vinculada a la natura, oferint la 
possibilitat de que hom accedeixi a propostes innovadores.

3. Crear un debat i comunicació dels posicionaments i idees dels artistes amb el 
públic, al llarg de la visita guiada.

4. Divulgació i pedagogia de l'art contemporani gràcies a l'aparició de cròniques de 
l'esdeveniment a diverses webs especialitzades (Boek 861, Performate...), així com 
la publicació d'un catàleg en format pdf (que també s'enviarà als assistents). 
Enregistrament videogràfic i edició per part del CAAT (DVD documental).

5. Fer de la Conca de Barberà un lloc en el mapa dels esdeveniments artístics 
contemporanis, produint-se una redistribució d'aquests i reequilibri territorial dels 



serveis culturals als ciutadans. Les propostes en el terreny de la creació poden ser 
generades i rebudes a qualsevol part del territori.

6. Aposta per artistes locals i de la província de Tarragona, que sempre tindran 
cabuda a la convocatòria, a més d'altres forans.

7. Crear un element de valor econòmic i turístic (de cultura i de qualitat) al marge dels 
grans centres de producció cultural i/o turística situats a les ciutats.

8. Crear un teixit de connexions amb esdeveniments, col·lectius i entitats vinculades a 
l'art contemporani a la pròpia Comarca i veïnes: Forès. Poesia i Música, La Casa 
de Palla (programa cultural de Ràdio Montblanc), Col·lectiu fotogràfic Ull Cluc de 
Montblanc, Priorat Centre d'art, L'Ovella Vermella. Centre d'Art d'Acció del 
Tarragonès, Passanant Foto, etc.

Metodologia

– Intervencions efímeres que no deixen cap rastre o marca en la natura, totalment 
respectuoses amb la mateixa: intervencions plàstiques, performance i poesia.

– S'organitza en dues jornades: intervenció dels artistes que requereixen preparació 
(1 dia, tarda) i intervenció i visita guiada amb el públic que accedeix mitjançant el 
Paratge de Poblet (1 dia, matí). L'activitat queda vinculada a les que cada 
temporada oferta el Paratge Natural.

Temporalitat i organització

– Activitat de dos dies de durada, dissabte i diumenge del segon cap de setmana de 
juliol de 2011 (dies 9 i 10).

Dissabte tarda: Prospecció del territori per part dels artistes i preparació i/o 
realització de la intervenció.

Diumenge matí: 9.00 a 14.00 h. Visita guiada pel públic, amb els artistes i el 
comissari del projecte. 
Punt de trobada: Alberg Jaume I (Les Masies).
En finalitzar s'oferirà un vi per cortesia de Clos Montblanc.



Artistes

1. Arts plàstiques

ISABEL JOVER (Barcelona, 1951) 

Llicenciada en Belles Arts amb diferents premis internacionals, figura a les darreres 
antologies  de poesia  visual  i  des  de  l'any 2005 fins  avui  ha  participat  en  els  
Simposiums Internacionals d'Art Contemporani de Verbania, Nàpols i Sormano a  
Itàlia. 
Actualment resideix a Roda de Barà (Tarragona).

(Es realitzarà aquesta mateixa obra, en una camí, en grans dimensions, 
en directe davant del públic)



CÉSAR REGLERO (Barcelona, 1948)

Artista multidisciplinar, psicòleg i grafòleg, és autor dels llibres: Grafología, Arte y 
Creatividad  i  Antología de  la  Poesía  Visual  Española  Apropiacionista.  Dirigeix  
l’Arxiu-Museu  de  Mail  Art i  Poesia  Visual  de  Tarragona  AMMA Taller  del  Sol.  
Coordina la web www.boek861.com
Actualment resideix a Roda de Barà (Tarragona).

(Ous com pedres. Es portarà a terme en un lloc no transitat)

http://www.boek861.com/


ÀNGELS J. SAGUÉS (Vimbodí i Poblet, Tarragona, 1981)

Mestra d’educació infantil i primària, fa tres anys que es dedica també a la 
poesia visual. Guanyadora del 3r Premi de Fotografia Clos Montblanc 2010, Millor 
col·lecció XXXII Premi Vila d'Almenara de fotografia 2010 i de l'accèssit VIII Premi 
de Poesia Experimental de la Diputación de Badajoz 2009, ha realitzat vàries 
exposicions individuals (la darrera, Gritos susurrados, a la Casa Elizalde de 
Barcelona al maig 2011), així com altres de col·lectives. Té obra publicada a 
diferents revistes, alhora que figura també a l’antologia electrònica Boek Visual. 
Actualment resideix a Barcelona.

(Desforestació)



SERGI QUIÑONERO (Barcelona, 1968)

Poeta visual, editor i performer en actiu des de 1993; Llicenciat en Psicologia i 
Educador social. Es pot seguir la seva trajectòria i obra a diferents antologies i 
revistes especialitzades de poesia visual, catàlegs i internet. Ha publicat diversos 
llibres (p.e. Recerca 1968. Pont del Petroli, 2009). Exposa individual o 
col·lectivament i se’l pot veure sobre els escenaris recitant i executant accions 
poètiques, a més d'oferir habitualment conferències i xerrades sobre el seu treball.  
Guanyador del 2on. Premi Mn. Ramon Muntanyola de poesia 2010. 
Actualment resideix a Vimbodí i Poblet (Tarragona).

(Bocas. Valle Pineta, Huesca. 35x7 m. Setembre 2010 - Intervenciones artísticas Sin Huella Factory Art)

(Exemple del que puc realitzar. M'agradaria treballar amb cintes o fils de colors, 
ocupant una gran superfície i simulant un teixit sobre el terreny)



2. Performance

PEDRO ALBA (Antequera, Málaga, 1979)

Performer i artista filosòfic-experimental. Co-director d'art de la plataforma 
Per-formate i del Centre d'Art d'Acció del Tarragonès L'Ovella Vermella. Professor 
de l'assignatura de performance de l'aula de teatre de la Universitat Pública de 
Tarragona Rovira i Virgili. Co-director d'art del Festival / Convivència Per-formate i 
del Festival Creart / Sonor. Coordinador del cicle Arts Urbans. Conferenciant i 
assagista sobre l'art d'acció, la performance, l'espai públic i les seves 
manifestacions culturals. 
Actualment resideix a La Riera de Gaià (Tarragona)

(Una acció multimèdia en la que es recolliran fragments sonors durant la diada, així com entrevistes 
al públic assistent. Al final del matí es presentarà amb manipulacions sonores en directe, 

a la casa forestal de la Pena)

AD-HOC. POESÍA DE ACCIÓN

Grup d'acció poètica gallec, està constituït en l'actualitat per Antonio Rivas, Pedro 
Lamas, Ramón Cruces i Lois G. Magariños. Aquest darrer i Begoña Miguens seran 
els encarregats de representar al grup per a aquesta convocatòria.
Han realitzat les seves accions al Centro Galego de Arte Contemporáneo, al 
festival Poéticas para unha Vida, o al festival de performance Xámalle X, tots ells a 
Galícia. També han actuat a Lisboa i Porto, a Portugal.
Lois G. Magariños i Begoña Miguens viuen a Rois (A Coruña).

(Acció agropoètica titulada Haikú)



XAVIER SIS (Lleida, 1949)

Escultor. Premi Producció artística ciutat de Lleida 2008. Exposicions individuals a 
l'Espai Cavallers de Lleida (2008), Castell de Riudabella (2007). Obra a la BDG 
Barcelona Design Gallery. Membre del Sculpture Network. 
Actualment viu al Vilosell (Lleida).

(Acció Codis)

3. Poesia

MARÇAL FONT

Poeta i rapsoda, participa a festivals internacionals amb els seus recitals. Campió 
d'Espanya 2011 de Slam Poetry. Coordina el blog de poesia Quebrantaversos. 
Actualment resideix a Badalona (Barcelona)

(Un recital, del seu llibre L'alzina i la pedra, en algun punt significatiu del paratge, 
amb temàtica que ens farà reflexionar sobre la natura)



Activitat alternativa en cas de pluja

- Trobada / ponència / presentació de les obres presentades pels artistes participants, 
documentades fotogràficament, així com d'altres treballs. Posterior col·loqui.

- Recital de poesia i performance en directe.

Es duran a terme a l'Auditori Carulla Font del Casal de l'Espluga de Francolí.

Sergi Quiñonero, juny 2011.


