
16 DISSABTE, 16 D’ABRIL DEL 2016 ara   
PUBLICITAT

Poesia

Rufaga d’un, amb el qual 
Strand va guanyar el premi 
Pulitzer el 1998, va ser escrit 
quan l’autor passava de la 
seixantena i ja s’havia 
consolidat com un dels noms 
de les lletres nord-americanes. 
El recull conté els poemes en 
versió original i la traducció al 
català, de manera que permet 
contraposar els textos. El poeta 
tracta temes com la mort, la 
bellesa i l’absència a través de 
paràboles enigmàtiques, versos 
sobre paisatges solitaris i 
elements que es repeteixen de 
forma regular.

RUFAGA D’UN 
Mark Strand 
Godall 
Tr. Joan Todó 
115 pàg. 
18 €

L’obra de Kenneth Patchen 
arriba, per primera vegada, en 
català. Edicions Poncianes 
edita Panorames de poemes, un 
dels seus llibres més diferents i 
trasbalsadors. Cada pàgina del 
volum consta de quatre poemes 
en prosa que, junts, formen un 
panorama per lloar i revelar la 
bellesa del món. La seva visió 
del món l’acosta a Ramon Llull, 
amb un conjunt de versos que 
tant poden transmetre 
indignació com admiració cap a 
l’amor. L’obra, dissonant amb 
la comercialitat, forma un 
reflex punyent de la societat.

PANORAMES  
DE POEMES 
Kenneth Patchen 
Edicions Poncianes 
Tr. Enric Casasses 
80 pàg. / 18 €

La fecunditat es contraposa a 
l’escriptura de Laia Martínez, 
que s’aboca als versos per 
expressar els sentiments 
derivats d’una maternitat 
truncada. El dolor és molt 
present en els seus poemes, que 
exerceixen de bàlsam per curar 
cicatrius i s’obren a un univers 
en part fantàstic per parlar de 
plors, infantesa i passió. Amb 
un epíleg d’Antònia Vicens, el 
recull contraposa la vida, la 
maternitat i el càstig en un 
conjunt de poemes que 
denoten la maduresa creativa 
de l’autora. 

AFOLLADA 
Laia Martínez 
La Breu 
88 pàg. 
13 €

Amb una sòlida trajectòria, 
Tomàs Arias explora noves 
veus mitjançant un poemari 
creat de forma minuciosa i 
delicada. El passat exerceix de 
base per alimentar reflexions 
iròniques que conformen el 
poemari, en què l’autor 
desenvolupa una veu reflexiva i 
sàvia per plasmar la seva 
mirada sobre el món. Els 
poemes estan farcits de 
pensaments sobre 
l’immobilisme, els efectes de 
l’amor i la lluita entre somnis i 
records que estan lligats a un 
Déu conegut i que intervé poc.  

EN FI,  
COMENÇO 
Tomàs Arias 
Terrícola 
152 pàg. 
15 €

Considerada una obra de culte 
de la literatura catalana del 
segle XX, El canvi es reedita ara, 
15 anys després que s’exhaurís. 
L’obra és una barreja de proses 
i versos que configuren un relat 
lúcid i incisiu sobre temàtiques 
molt diverses. Concebut per ser 
llegit com si fos un diccionari, 
el títol conté centenars 
d’entrades sobre qüestions com 
la tecnologia, Amèrica, els 
catalans, la independència i la 
creació, entre d’altres. La nova 
edició, revisada, presenta 
alguns poemes separats i 
entrades editades.

EL CANVI 
Miquel Bauçà 
Empúries 
576 pàg. 
23 €

Els versos de Dylan Thomas es 
poden llegir per primera vegada 
en català gràcies a aquesta 
publicació d’Edicions Els 
Llums, que s’ha elaborat a partir 
de l’edició de Collected Poems: 
1934-1952, amb una selecció de 
poemes feta pel mateix autor. 
Els seus versos s’obren a la 
creació d’imatges i ritmes a la 
ment del lector. Així, el volum 
dóna forma a l’univers complex 
de Thomas mitjançant poemes 
que evidencien l’embriagador 
sentit del ritme de l’autor i 
donen forma a versos que 
ressonen en la memòria. 

POESIA REUNIDA 
Dylan Thomas 
Edicions Els Llums 
Tr. Isidre Martínez 
244 pàg. 
19,90 €

La trajectòria poètica d’Albert 
Balasch queda recollida de la 
mà d’ell mateix en aquest 
volum. El poeta, que entén la 
vida com a llenguatge i la poesia 
com a celebració, rescata i 
reescriu els versos que havia 
publicat als seus cinc llibres 
anteriors. A més, ensenya, per 
primera vegada, els camins 
poètics pels quals ha passat els 
últims anys. El resultat 
d’aquesta fusió és un quadern 
depurat de revelacions que 
dóna forma a una veu sòlida i 
contundent de les lletres 
catalanes. 

QUADERN  
DEL FRAU 
Albert Balasch 
Edicions 62 
192 pàg. 
16 €

Lluís Solà reuneix tota l’obra  
i Patchen és traduït al català

“Es fa estrany que un 
poeta d’aquesta 
profunditat hagi passat 
tan desapercebut en la 
literatura catalana” 
Dídac P. Lagarriga

LA CRÍTICA HA DIT

Edicions de 1984 reuneix en 
un sol volum tota la poesia 
de Lluís Solà publicada entre 
el 1958 i el 2015, com també 
42 llibres inèdits. El títol 
s’estructura en dues parts, la 
primera formada pels 
poemes escrits fins al 1999 i 
la segona amb l’obra creada 
posteriorment. El llibre 
reflecteix la feina de tota una 
vida literària i aprofundeix 
en la idea de Solà que el 
poeta té el deure de no 
especialitzar-se. Es tracta 
d’un volum imprescindible 
per conèixer la intensa 
trajectòria de l’autor i per 
entrar en contacte amb les 
seves idees.

POESIA COMPLETA 
Lluís Solà 
Edicions de 1984 
1.056 pàg. 
25 €

“Crec que tenim dret al 
miracle. El títol és 
polisèmic: tenim dret al 
miracle, o anem de dret al 
miracle, o hi estem en 
posició vertical”

L’AUTOR HA DIT

Una dècada després del seu 
últim llibre, Víctor Obiols 
torna amb un poemari que 
busca anar més enllà de la 
vida i la mort. Reconegut 
amb el premi Carles Riba 
2015, Dret al miracle 
s’estructura en tres parts. A 
la primera, el poeta s’acosta 
a les misèries personals de 
qualsevol ésser humà. A la 
segona, ret homenatges a 
aquells autors, com ara 
Segimon Serrallonga i Joan 
Vergés, que l’han marcat o li 
han servit de referència. El 
llibre acaba amb una 
exaltació i celebració de 
l’amor concebut des de totes 
les dimensions. 

DRET AL MIRACLE 
Víctor Obiols 
Proa 
88 pàg. 
16 €

“És un llibre terrible, 
perquè hi explica la 
pròpia debilitació, però 
alhora és una celebració 
de la vida” 
Sam Abrams

EL PRÒLEG DIU

El primer llibre de poemes 
de Bartra publicat després de 
l’èxode republicà és el fruit 
d’una etapa vital 
absolutament decisiva per a 
l’escriptor. En aquest títol, 
amb pròleg de D. Sam 
Abrams, Bauçà hi trasllada 
les vivències agredolces de la 
guerra, la melangia del país i 
la solidaritat entre 
companys mitjançant peces 
poètiques que funcionen 
com petites joies 
d’orfebreria. Els versos estan 
carregats d’imatges i 
metàfores que evidencien la 
fertilitat de la seva 
imaginació i demostren la 
potència de la veu del poeta.

L’ARBRE DE FOC 
Agustí Bartra 
Adesiara 
215 pàg. 
15 €


