


“ASSAIG INCERT”

Masia La Plana, Canet d’Adri,  25 de setembre de 2020. 

Pròleg

Als peus de Rocacorba.

El bosc de Canet d'Adri està clarament relacionat i definit pel vulcanisme neogen-quaternari de la 
comarca. Esdevé un escenari geomorfològic d'una forta personalitat,  de gran interès científic  i 
didàctic.  No és  un escenari  que passa desapercebut  per  l'ansietat  creativa  dels  artistes d'Art 
Natura, inspirats pel joc capritxós de les antigues colades i dipòsits piroclàstics, interactuant des 
de fa mil·lennis amb les aigües dels torrents tributaris de la riera de Canet.

Un escenari pre-artístic als peus de Rocacorba que l'amic i  artista Joan Mirandes del Mas La 
Plana ens ofereix, per a que siguem creatius, perquè, com reiteradament ens diu, anem explorant 
possibles relacions persona-natura des de l’observació, la creativitat i el respecte al bosc. 

Partint de cada idea individual, compartint i assumint les emocions en temps real, ha de ser la  
llavor que ens portarà a un alliberament creatiu i a un escenari incert de cocreació. 
                                                                                                                                   Joan Cantal Coll

Obrint espais

La meva feina ha sigut obrir espais al bosc, perquè sigui transitable i invitar a persones amigues o 
conegudes que els hi pogués agradar la proposta, acompanyada d'un senzill esquema d'horaris de 
referència.

No sabria explicar el perquè d'obrir espais en un bosc llunyà i poc transitat per a fer-hi un" assaig 
incert", però exposaré algunes possibilitats:

L'emoció ha obert espais entre les bardisses buscant vestigis de coneixements ancestrals.
I potser, potser hagi trobat la remor del naixement de noves possibilitats.

L'emoció ha obert camins en el bosc perquè l'explosió, l'explosió de la alegria es condensi i destil·li en 
respecte i silenci. 
I potser, potser algú l'hagi escoltat.

L'emoció ha obert espais desafiant espines i insectes, buscant l'impossible.
I potser, potser s'hagi viscut per un instant, observant la mirada d'alguna persona.

L'emoció ha obert espais amb permís del bosc per trobar un lloc a on, per fi, poder descansar.
I potser, potser s'hagi pogut reposar dins la flama de la mateixa ànsia.

L'emoció ha esculpit el bosc perquè els vents, les pedres, els animals, les fulles, les persones, l'aigua, 
els insectes, es reuneixin en celebració.
I potser, potser haguem viscut per un moment, certa proximitat.

L'emoció m'ha fet obrir espais en el bosc, per a vosaltres.
I certament espero que us hagueu sentit acollits.
 
“Assaig incert” és la segona trobada en els boscos de La Plana (Canet d'Adri), després d'Obrir-se 
al bosc. Segueix la mateixa línia; invitació a endinsar-se a la natura i intuir noves formes de relació 
persona-natura i a expressar-les a través de diferents disciplines artístiques.

En aquest cas ha dominat la música i l'art d'acció (performances), amb obres i la participació de la 
Júlia Martínez, Nicolás Saganías, Victória Larribeau “Vixa”, Tomás Díaz (violoncel), Thor Jorgen 
(viola), Xavier Riba (violí), Eva Arbonès, Josep Torrebella, Joan Mirandes, Joan Cantal, Albert Rie
ra, Lluís Xifra, Marta Culla, Montse Serò i Chula.
                                                                                                                                             Joan Mirandes 



01-    “CONCERT EN HOMENATGE AL BOSC”

Autors: Tomás Díaz (violoncel i lectures), Thor Jorgen (viola de gamba), Xavier Riba (violí)

Arbres..., fusta..., música... Els instruments musicals de la família de la corda són de fusta..., la  
fusta  ve  dels  arbres...  Tres  cultivadors  de  l’expressió  sonora  arribats  a  la  música  a  través  
d’aproximacions  diverses  hem  confluït  a  Canet  d’Adri  amb  una  idea  compartida:  retre  un  
homenatge  al  bosc  i  agrair-li  que  ens  hagi  proporcionat  el  material  per  construir  els  nostres  
instruments (i tantes coses més!). I pensem que han de ser els instruments mateixos, amb els  
seus sons, els encarregats de fer arribar aquest missatge al bosc en un gest de la fusta tallada i  
revitalitzada  per  l’esperit  de  l’home  vers  la  fusta  boscana  viva:  el  seu  origen.  Començarem  
impregnant-nos  de  bosc,  llargament,  per  captar-ne  l’essència;  després,  en  un  assaig  incert,  
mirarem que el record d’aquesta essència ens acompanyi durant tota la jornada i es reflecteixi en  
la nostra música. 

Avançada la tarda, quan arriba el moment en què els artistes d’art-natura donen a conèixer les  
obres que han realitzat durant el dia, les visitem en grup seguint un itinerari per entre els arbres i  
cada autor ens introdueix a la seva proposta amb una presentació. En uns casos, la presentació  
es vehicula amb paraules; en d’altres, pren la forma d’una actuació de caràcter improvisat, més o  
menys extensa, en què l’artista interactua amb la seva obra i amb els elements de la natura que  
l’envolten. I és ara quan els músics entrem en escena: discretament, des del sotabosc, mirem de  
captar l’esperit de cada una de les presentacions, ens hi sumem improvisant amb els sons dels  
nostres  instruments  i  deixem  que  les  accions  i  els  sons  es  vagin  inspirant  mútuament  i  
s’entrellacin en un únic discurs. Finalment, ja de nit, a la llum de la lluna, en un indret escollit al cor  
de la boscúria, tot conclou en un recital amb música i lectures: un concert en homenatge al bosc  
per descansar la ment i l'ànima.

                                                                                                                                                         Imatges d'Albert Riera



                                                                                                                                                          Imatge de Joan Cantal

02-    “QUE ME REDIMA EL BOSQUE Y EL ESPÍRITU ME GUÍE”
          (Land art, site specific, performance)

Autora:  Victoria Larribeau “Vixa”

Interacció amb Thor Jorgen (viola de gamba), Xavier Riba (violí)

Proceso:

Me relacioné con el espacio elegido dejándome llevar por la intuición y los sentidos; explorando 
texturas, colores, materiales, formas. Creé un escenario para una performance donde las ramas 
dibujaban escaleras y cromosomas.
Algo buscaba una salida hacia arriba, una nueva torsión de mi ADN hacia la evolución.
Intenté trabajar con el equilibrio y me desequilibré. qué voy a hacer? sobre qué voy a hablar? esto 
sirve de algo? los pensamientos que abruman.

En el momento de la performance la principal pauta fue la entrega. Me relacioné con el espacio 
como lo hice al principio del día, encontré un barro al lado del río y me pinté la cara y el cuerpo 
invocando a un espíritu que me muestre el camino, como lo hacían los antiguos. Surgió en mi un 
ser del bosque, salvaje y libre, totalmente conectado con su entorno, y vivió en la belleza y en el 
silencio, en el tropiezo y en el peligro, en la destrucción y en la calma póstuma.



                                                                                                                                                            Imatge de Marta Culla

  
                                                                                                                                                            Imatge de Joan Cantal

                                                                                                                                                               Imatges de Chula



03-    “MANIBRANQUES“

Autora: Júlia Martinez

< Tot ésser viu necessita comunicar.
   La comunicació és un art >

Cocreació amb els assistents

Es poden utilitzar múltiples formes per expressar, per escoltar i per donar un retorn envers 
l’estímul rebut. Retornem en funció de la qualitat de l’escolta i de la capacitat d’expressar allò que  
veritablement pensem i sentim. Una capacitat s’estudia, s’entrena.
La comunicació és una xarxa, com un miceli que penetra en els llocs més inoïts.

Brogit de l’estructura vegetal
Mans sorgint de les branques.
El percudir del fullam i la terra recorda sons de pluja.
Escoltem les mans.
Escoltem el nostre instrument excepcional: les cordes vocals.
Vull compartir amb vosaltres aquesta excepcionalitat, donar veu a les branques.
Les branques volen cantar. I vosaltres?

 
                                                                                                                                                       Imatge de Joan Mirandes

                                                                                                                                                                      Imatge de Chula



04-    “TODO LO QUE FLOTA TIENE QUE FLOTAR”

           Ensayo sobre distintos tipos de flotabilidad y anclajes.

            Autor: Nicolás Saganías 

< …..

Tensión capilar.

Vasos comunicantes.

La teoría del caos.

Flotabilidad/densidad.

Aleatoriedad natural.

Tiempo y movimiento.

El sonido.

Formas geométricas.

Pesos y la gravedad.

Mutaciones.

Bucles no-infinitos.

La luna.

El viento.

Lo inestable / el equilibrio.

Los renacuajos.

La muerte.

..... >                                                                                                                                              Imatge de Joan Cantal  

Interacció: 

Thor Jorgen (viola de gamba)

Notes  musicals  flotant  a  l'aire,  interpretades  per  Thor  en  sintonia  amb  la  percussió  (Sonido)  en 
diferents  ritmes  (aleatoriedat  natural)  de  les  gotes  d'aigua,  caient  (Gravedad)  sobre  diferents 
instruments  membranòfons flotants, de l'obra “ Todo lo que flota tiene que flotar” de Nicolás Saganías.

                                                                                                                                                          Imatges de Joan Cantal



                                                                                                                                                               Imatge de Chula

05-  “ART ACCIÓ: ZAZEN - BANY DE BOSC”

Autor: Josep Torrebella

La meva acció és molt simple i es pot practicar arreu, però al mig d’un bosc, té un encant especial.
Se’n diu “Escoltar l´ànima del bosc”, que en el fons és la pròpia ànima. Posar tota l´atenció i 
consciencia en tot allò que va arribant a la ment: olors, sensacions, emocions, records, 
pensaments, sentiments, percepcions, impulsos, especulacions...

Socialment i en l'actualitat en diguem “Prendre un Bany de Bosc”.

Aquesta atenció plena en el que està succeint a l’instant present, és una pràctica de meditació  
mil·lenària anomenada “Zazen”, i que és senzillament observar la ment, conscient i atentament,  
sense aturar, per cap motiu, el seu flux.

Fa mil·lennis va arribar al Japó i a Occident via Índia i Xina. Tradicionalment es practica assegut  
al  terra  en un  lloc  tranquil,  no  sorollós,  però  es  pot  practicar  a  qualsevol  lloc,  (per  exemple  
esperant l’autobús), tenint la pròpia respiració com a guia.

També ho fem caminant molt lentament, inspirant al aixecar el peu i expirant al tornar a posar el  
peu en contacte amb la terra. A aquest caminar lent, se n'hi diu “kinhin”.

Als  diferents  països  orientals  a  on  es  practica  aquesta  atenció  total  i  conscient,  creuen  que  
aquesta pràctica és un art. L’Art més suprem per damunt de qualsevol de les altres arts. Per això  
l'anomenen “L’art de saber viure”.



“Bany de bosc”                                                                                                                                      Imatge d'Albert Riera

06-  “ EXPERIMENTANT ”

Autora: Montse Serò

Interacció amb Xavier Riba (violí)

Llum i colors expandint-se dins la foscor, buscant l'ànima del bosc.
Dimensions incertes creades per la llum i jo immersa dins els colors.
Acollida pel so, que em fa sentir l'abraçada de les branques, dins d'un cau al mig del bosc.
Vosaltres, amb la llum del capvespre i amb els ulls oberts, quiets, acompanyats pel so i observant  
els moviments dels colors.

Al final, solament una llanterna.



                                                                                                                                    Imatge de  Marta Culla

                                                                                                                                    Imatge de Joan Cantal

07-  “ REMEI PER ELS MALS ROTLLOS ”

Autora: Eva Flowers (performer)

Interacció amb Xavier Riba (violí) i Thor Jorgen (viola de gamba)

 Remei per adreçar els mals rotllos: una petita bossa de grèvol (llex praguariensis) de Canet  
d'Adri,  tres  tomates  de  Llafranc,  sis  prunes  del  supermercat  Esclat  de  Palafrugell  (el  gran),  
margarides petites, un clavell de moro, una dàlia fúcsia, dues closques de caragol blanc de rec  
sec, unes quantes fulles de grèvol,  d'alzina, d'heura (diverses, el  que aneu trobant pel camí i  
sense mirar prim) i  una flor blava que sigui de davant d'un camp llaurat.  Guardeu les llavors,  
fulles, fruits i flors a dintre d'un fong d'arbre. Trieu una gorga de tres recs. Després poseu les  
llavors, fulles, fruits i flors a l'aigua de la gorga. Mireu com suren. 



L'aigua és el llenç que flota, un quadre en moviment. Per lligar-ho tot, feu un rec vermell de resina  
de l'interior de l'escorça d'una alzina. Feu rodolar les boles vermelles de grèvol pel rec vermell fins  
que arribin a la gorga. A l'altra banda hi  ha d'haver l'energia cuidadora de les àvies.  Tot  ben  
sacsejat amb força amb els dos braços a dintre l'aigua. Un cop ben remenat llença un objecte que  
hagi tocat la persona que us hagi donat el mal rotllo o un objecte teu en el cas que el tòxic hagis  
sigut  tu  (sempre  que l'objecte  sigui  fet  de  matèria  orgànica).  D'aquesta  manera  podràs  refer  
l'equilibri i l'objectiu esperat. Si tornes l'endemà i l'objecte encara està a la gorga, no pateixis. Ara  
ja està tot net i endreçat.

 Recull de la psicodòsis: Tot és temporal, els absoluts són dolents, sempre segueix el camí de la  
comunicació  no violenta.  El  que no et  ve de gust  avui  pot  ser  el  que necessitis  demà.  Mira  
endavant com l'aigua d'una gorga que està en moviment. Wild women don't have the blues. Tot té  
sortida, tot té solució, però no la que esperem. Tenim recursos il·limitats d'ancoratge i flotabilitat.  
El que no aguantes avui, pot ser que és el que necessites demà, o d'aquí cinc minuts. Observa  
sense avaluar en veu alta. Respecta els teus sentiments. Enriqueix la teva vida i la dels altres.  
Posa't al servei dels altres. Ets lliure.

  



                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                              Imatges de Chula

COMIAT

< Un trosset remot de bosc descobert, ja de bardisses i troncs secs, potser va demanar companyia 
amb dignitat...

I es va cobrir el seu sòl amb les teles cuidadores de l'àvia.
Les aigües amb fulles, flors i troncs geomètrics.
La pell amb fang que submergeix a la vivència.
Els entramats de troncs amb llums.
L'aire amb música de mans i d'instruments de corda, que desafiant al fred, fins i tot oferien als arbres la  
cançó de bressol que va composar la petita Alba.

Potser, com el peix, no cal deixar rastre...
O potser els cobriments donin lloc a noves descobertes.

Gràcies al bosc per acollir-nos.
Gràcies als que van cobrir el bosc d'emocions. >

Joan Mirandes

                                                                                                        Joan Cantal  (Narrador-observador)
                                                                                                        Canet d’Adri – setembre de 2020


	Als peus de Rocacorba.

