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Col·legiata de
Sant Pere de Ponts
Del 28 de maig al 12 de juny de 2022

Dissabte 28 de maig, a les 20 h
Intervenció a l'acte inaugural en bucle:
“El viatge d'en Matsuo Bashô”
Núria Villadén/ Yoshi hioki recitant haikus.
Go Sans, música. Andreu Trias, fotogra�a.
Patxi Ocio Casamartina, comissariat.

Diumenges 5 i 12 de juny, a les 12 h
Visites comentades a càrrec de l'artista
Obert els dissabtes i diumenges de 10 a 13 h
Per a més informació: turisme@ponts.cat



“Després d’anys de contemplar amb recança els núvols solitaris avançant pel cel, vaig 
cedir a la invitació del vent” escrigué el poeta Matsuo Bashô (Ueno, 1644 -Osaka, 1694) 
en el que esdevingué un dels textos culminants de la prosa japonesa clàssica.

Efectivament, en el seu llibre L’estret camí de l’interior ens presenta el viatge que emprengué 
per les províncies del nord del Japó durant els mesos d’estiu i tardor de l’any 1689.

Bashô s’encaminà en aquesta aventura mogut per les descripcions poètiques dels diferents 
paratges que havien descrit els autors del passat, tot esperant viure i reviure amb els seus 
propis ulls tot el que havia llegit, rememorant i seguint les passes dels antics mestres i 
convertint així cada pas en un cant a la literatura tradicional japonesa. Jaume Amigó (Barce-
lona, 1963) in�uït per l’art i la cultura nipona arran de les múltiples estades que ha realitzat en 
aquest país, de seguida se sentí atret pel llibre de Matsuo Bashô. Impregnat per les vivèn-
cies, les textures i els aromes de les seves pàgines, Amigó ens convida a fer camí i evocar 
les passes del poeta.

Aquesta instal·lació ens fa resseguir les grans extensions dels camps d’arròs, participar del 
�uir constant dels rius amarats per la suau calma recollida dels nenúfars, gaudir del quiet 
descans que ens fa seguir tot caminant pels somnis, arribar-nos al temple i notar la tímida 
superfície de la pluja aplegada al solc suau, atemorida pels raig del sol.

Avançar en el viatge és també obrir camí dins nostre: el camí interior. És caminant que ens 
arribem a conèixer i com digué Bashô: “Sempre, sempre endavant, que per caure, ja hi ha 
els camps de trèvol”.

Patxi Ocio Casamartina
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