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CREACIÓ EQUIP DE 14+1 LLENYA PRIMA
proposta, que busca el suport popular, està sent apadrinada per la plataforma catalana de micromecenatge
Verkami, que ja ha arribat a més de
mil projectes portats a terme amb
èxit.
La idea és que totes aquelles persones interessades en el projecte puguin aportar la quantitat econòmica
que prefereixin. A canvi, rebran sucoses recompenses com el CD, el llibret, una samarreta, un kit especial
de postals, poemes manuscrits, un
llibre d’artista o un concert recital
privat. La seva pàgina a Verkami és
http://www.verkami.com/projects/
5137
I qui són aquests joves talents? Recordeu els seus noms. Els il·lustradors: Marta Altés, Albert Pinya, Maria Herreros, Lara Costafreda, Riki
Blanco, Maria Diamantes, Mar Oliver, Joana Santamans, Cristòfol
Pons, Sara H Peñalver, Marc Pallarès, Pau Bonet, Maria Alcaraz i Laura Castelló. Els poetes: Maria Cabrera, Esteve Plantada, Mireia Calafell,
Blanca Llum Vidal, Joan Duran, Estel Solé, Laia Noguera, Pau Gener,
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Cartell de
presentació
del col·lectiu de
músics, poetes i
artistes que formen
14 + 1

14+1
LLENYA PRIMA
Joan Castells,
‘Petit’
Direcció: autoedició

Menors de 35

Reportatge

Com la bona artesania, 14+1
Llenya Prima està fet amb l’esforç,
la il·lusió i la delicadesa que hi han
abocat els 29 creadors menors de
35 anys que en formen part.

Anna Gual, Pau Sif, Mercè Climent,
Pau Vadell, Anna Cortils i Jaume C.
Pons Alorda.
Tots aquests joves creadors tenen
en comú l’energia incansable per
crear. Actius, treballen en versos i
obra plàstica, però també en altres
terrenys com el còmic o la micronarrativa. Amb interessos eclèctics i polifònics, publiquen revistes, llibres i
catàlegs. Molts, a més a més, demostren una agitada vida pública a través d’exposicions, recitals i performances.
Veure el naixement de projectes
com aquest, tan engrescadors i dinàmics, ajuda a entendre que el panorama creatiu dels Països Catalans és
molt extens. L’objectiu de 14+1 Llenya Prima és ajudar a descobrir un grapat de
nous talents i alhora que entre ells treballin
en xarxa, tot establint diferents graus de collaboració.
14+1 Llenya Prima no pretén establir ni càtedra ni cànon ni vol forçar cap tipus de grup
generacional. El que busca és deixar constància que els Països Catalans acullen un bon
grapat de joves talents que seguiran encenent, com la bona llenya prima, la flama de la
cultura i la creació. Són molts. Són diversos.
Són potents. I s’han unit per demostrar que
la vida i l’art han de continuar junts i amb
més força i valentia que mai. ❋

‘14+1 Llenya Prima’
É

s en temps de misèria quan els artistes
són més necessaris: per denunciar
aquesta misèria però també per superar-la a través del seu art. Potser és per això
que en temps convulsos com aquest l’entusiasme i la passió dels més joves esdevenen
imprescindibles.
Amb aquesta convicció neix el projecte
14+1 Llenya Prima. Poesia i Il·lustració Emergent dels Països Catalans (www.llenyaprima.cat), un CD i un llibret on Joan Castells,
cantautor mallorquí més conegut com a Petit, musica 14 poemes de 14 joves poetes.
L’obra poètica i sonora resultant s’entrellaça

amb les il·lustracions de 14 artistes plàstics.
En total, 29 creadors emergents que provenen dels Països Catalans i que tenen menys
de 35 anys. La música de Petit, en aquest context, es converteix en el nexe d’unió d’una
aventura que transita per la paraula, la melodia i la imatge gràfica de Catalunya, País Valencià i les Illes Balears.
Com la bona artesania, 14+1 Llenya Prima
està fet amb esforç, il·lusió i delicadesa. Si
busquem qui hi ha al darrere de la iniciativa,
hi trobarem una coproducció formada justament pel músic Petit i pel col·lectiu d’emprenedors i gestors culturals Blowing Buffalo. La

