A PROPÒSIT
D'UNES FLORS
Camil·la Pérez Salvà
Nati Soler Alcaide
Carlota Baldrís
Pep Vinyes
Esperança Cases Prats

A propòsit d’unes flors va néixer com un passatemps derivat de l’admiració de la Camil·la Pérez
Salvà envers l’escriptora Mercè Rodoreda. El divertiment inicial va consistir en pintar, usant
l’aquarel·la, les flors creades a «Flors de debò» per l’autora admirada. Ja les tenia pràcticament
enllestides quan les va ensenyar a la Nati Soler Alcaide, que desconeixia l’existència de la peça. Les
pintures i la lectura del text interpretat la van fascinar tant que va escriure les històries personals
captades de l’aparença de cada una. Van explicar a la Carlota Baldrís com havien convertit un temps
de confinament obligatori en un temps de creació i li va venir de gust compondre una música
identitària per a cada una de les trenta-vuit flors. En aquest punt el joc individual es convertia en
projecte. L’editor d’Ònix s'hi engrescài i el volgué mostrar al públic. S’hi afegí Pep Vinyes, director del
Grup de Teatre Inestable del Vendrell, amb la intenció d’ampliar el grup de persones a qui arribés
l’obra i li donà format teatral. Les flors eren quasi completes, però què són unes flors sense
fragància? Aquí s’hi sumà la sort de conèixer la mestra artesana perfumista Esperança Cases Prats, i
ella creà el perfum per a cada element.
L’Andrea Rigalós Cases filmà la manera de treballar individualitzada i en deixa constància artística.
Durant el mes de març del 2022, podreu acostar-vos a aquestes flors, les trobareu a la sala
polivalent de la Biblioteca Terra Baixa i Sala Portal del Pardo. Us les presentarem a elles i el llibre
que les recull, escoltareu la seva música, en sentireu l’olor, la veu, les veureu fer... i us convidarem a
crear-ne de noves de la mà dels autors de la mostra.
També podreu veure l’audiovisual fet amb la música i les aquarel·les i el documental sobre la
creació del projecte.

FLOR TRASPLANTADA
Hauria de perdre el mal vici de viatjar, no em
fa cap bé. No sé per quins set sous he fet cap
a aquest racó de món ple de mosquits i d’uns
rituals aclaparadors. Les cerimònies em
trasbalsen i aquí complimenten tant els
visitants, que em saturen. No em sé avenir de
com en altre temps podia viure en aquest país
d’esclaus hipòcrites. Jo, que soc una flor de
cada dia i em conformo amb un rajolí d’aigua
cap al tard i unes quantes apreciacions
sinceres sobre la meva bellesa, em sento
incapaç de subsistir entre aquests interessats.
Massa aigua o massa moixaines m’alteren i si
les carícies són llagoteres, encara m’alteren
més. M’alteren tant que fujo. Fujo, tot i que
m’hi vagi la pell.

2 de març a les 18.30 h, presentació de l’exposició a càrrec del Grup de
Teatre Inestable del Vendrell i de la violinista Anna Urpí Baldrís.
5 de març a les 10 h, Olorant l'art, a càrrec d'Esperança Cases, mestra
perfumista.
9 de març a les 18.30 h, presentació del llibre A propòsit d’unes flors. Hi
intervindrà Joan Descals i podrem veure el documental d'Andrea Rigalós
Cases sobre el projecte i el vídeo A propòsit d’unes flors.
12 de març a les 11 h, audició comentada de la música de les flors, a
càrrec de Carlota Baldrís.
16 de març a les 18.30 h, visita guiada, a càrrec de Camil·la Pérez Salvà i
Nati Soler Alcaide.
19 de març a partir de les 10 h, matinal de poesia a la Biblioteca i visita
guiada, a càrrec de Camil·la Pérez Salvà i Nati Soler Alcaide.
23 de març a les 18.30 h, taller de pintura i escriptura a càrrec de Nati
Soler Alcaide i Camil·la Pérez Salvà.
26 de març a les 18.30 h, taller de teatre impartit per Pep Vinyes.

De dimarts a dissabte d'11 h a 14 h
i de 17 h a 20 h (Festius tancat)
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L'exposició romandrà oberta de l'1 al 26 de
març de 2022.

Agraïment
Als membres del Grup de Teatre Inestable del Vendrell, la representació teatral.
A la violinista Anna Urpí Baldrís, la interpretació de la música.
A Ton Barnadas i a Linus Urpí, les fotografies.
A Andrea Rigalós Cases, la peça documental sobre el projecte.
A Linus Urpí, el muntatge audiovisual de les imatges i la música.
A Oriol Padrós, la mescla d'àudio.
A Joan Descals, la presentació del llibre a la Sala del Portal del Pardo

