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Poesia 

Aquest recull del 1958, que 
s’havia perdut i ha estat 
retrobat entre les pàgines d’un 
llibre de la biblioteca Pere 
Oliver Domenge, consta de 
versos de Miquel Bauçà escrits 
durant la seva joventut. Els 22 
poemes del volum ja presenten 
la llavor de tota l’obra 
bauçaniana i aborden les 
obsessions de l’autor que 
marcaran les seves creacions 
posteriors, com l’ermità. El 
llibre apropa l’ambient rural de 
Mallorca des d’una òptica 
peculiar i culmina amb un 
epíleg de Pau Vadell.

LA CARN I EL GOIG 
Miquel Bauçà 
AdiA 
76 pàg. 
12 €

Les autores més rellevants de la 
poesia occidental es reuneixen 
a través d’aquesta antologia de 
poetes occidentals del segle XX 
editada per Mireia Vidal-Conte. 
Guiant-se estrictament per la 
qualitat dels versos, Vidal-
Conte ha seleccionat poemes 
de 40 poetes, entre les quals hi 
ha Antònia Vicens, Ingeborg 
Bachmann, Margarita Ballester, 
May Sarton, Hilde Domin i 
Felícia Fuster. El volum, que 
subratlla el valor de les veus 
poètiques femenines, compta 
amb un pròleg de Marc Romera 
i un epíleg d’Odile Arqué.

COM ELLES 
Diverses autores 
Lleonard Muntaner 
332 pàg. 
23 €

Salvador Oliva tradueix el 
poema narratiu més important 
de Shakespeare, un cèlebre 
episodi històric en què es 
barregen la luxúria, la culpa i la 
mort. El text gira al voltant de 
la cruel violació de Lucrècia a 
mans de Tarquini al segle 
VI aC. Shakespeare la relata 
amb una combinació de 
tragèdia i lament que evidencia 
la seva genialitat com a 
narrador. Una altra proposta 
del bard britànic per a aquest 
Sant Jordi és la Tria d’obres, 
traduïdes per Miquel Desclot, 
que ha publicat l’editorial Proa.

LA VIOLACIÓ  
DE LUCRÈCIA 
William Shakespeare 
Ara Llibres 
Tr. Salvador Oliva 
978 pàg. 17 €

L’escriptor Lluís Calvo celebra 
30 anys de trajectòria amb un 
viatge poètic revelador. L’autor 
parteix d’un pelegrinatge 
interior i exterior que es 
multiplica en l’espai geogràfic, 
però també temporal. L’autor 
es transporta fins al passat 
mitjançant la poesia en un 
recorregut que arrenca a la riba 
del Ganges i acaba a Catalunya i 
a Occitània. Al llarg d’aquest 
periple literari, format per 
experiències i experiments, el 
poeta es qüestiona el món i la 
poesia a partir de la 
introspecció del jo.

TALISMÀ 
Lluís Calvo 
LaBreu 
128 pàg. 
13 €

Un somni és la llavor de l’últim 
poemari d’Antònia Vicens. A 
l’escriptora se li va aparèixer la 
imatge de quatre cavalls 
galopant mentre dormia i, a 
partir d’aquesta visió, va decidir 
elaborar el poemari Tots els 
cavalls. Els 40 poemes del 
recull es poden llegir com una 
narració en què apareixen el 
Diable, sabates perdudes, 
amigues i morts estimats. 
L’escriptura lliure i potent de 
Vicens crea versos lluminosos i 
a estones pertorbadors que 
parlen de la pèrdua, el dolor i la 
mort.

TOTS ELS CAVALLS 
Antònia Vicens 
LaBreu 
56 pàg. 
12 €

El cadàver d’un home podrint-
se a l’aigüera és el detonant 
d’aquest poemari, guanyador 
del premi Ausiàs March. La 
imatge del cos sense vida 
desencadena reflexions sobre el 
procés de morir i la vivència de 
la mort expressades amb la veu 
contundent i lírica de 
l’escriptora. Els versos 
carreguen contra les 
estructures socials, exploren el 
vincle amb la naturalesa i 
s’endinsen en la part més 
visceral de l’ésser humà a través 
de figures poètiques que 
ressonen després de la lectura. 

EL GUANT DE  
PLÀSTIC ROSA 
Dolors Miquel 
Edicions 62 
72 pàg. 15 €

Totes les facetes de Gloria 
Fuertes queden agrupades en 
aquesta antologia ambiciosa. 
Des de més de 300 poemes, 
alguns inèdits, fins a retalls de 
diaris, flyers i dibuixos fets per 
ella mateixa, el llibre reuneix 
textos de diverses 
característiques que tenen 
relació amb la poeta. Fins i tot 
inclou un còmic de 16 pàgines 
elaborat per Carmen Segovia. 
Amb tots aquests materials 
reunits en un mateix volum, El 
libro de Gloria Fuertes vol dotar 
la poeta del reconeixement que 
no va rebre quan era viva.

EL LIBRO DE  
GLORIA FUERTES 
Gloria Fuertes 
Blackie Books 
448 pàg. 24,90 €

Poema és un llibre format per 
nombrosos llibres. Els seus 
textos neixen del repte de 
Rafael Argullol d’escriure un 
fragment literari cada dia 
durant tres anys. Seguint 
aquest exercici, l’escriptor ha 
capturat instants de vida, 
reflexions sobre la bellesa i la 
por i versos sobre la recerca de 
l’amor en un llibre que supera 
les mil pàgines. Argullol, que és 
autor de més de 30 llibres de 
novel·la, assaig i poemaris, 
proposa amb aquest volum un 
horitzó i una companyia íntima 
per al lector.

POEMA 
Rafael Argullol 
Acantilado 
1136 pàg. 
29 €

Tota l’obra de Francesc Garriga, un llibre inèdit de 
Miquel Bauçà i noves traduccions de Shakespeare

“La seva obra és una 
denúncia de la gran 
mentida. Fins i tot quan 
era jove es preguntava 
què se n’havia fet, dels 
seus anys de joventut”

ELS EDITORS HAN DIT

Per primera vegada, l’obra de 
Francesc Garriga s’aplega en 
un únic títol que reuneix tot 
el seu llegat editat per Marc 
Masdeu i Marc Romera. En 
aquest extens volum, LaBreu 
presenta la revisió 
minuciosa de l’obra que el 
poeta va fer al llarg de 
l’última dècada. Amb una 
veu sòbria, Garriga escriu 
sobre l’amistat, la llibertat, el 
cinisme i la solitud, com 
també sobre la frustració 
davant de l’amor no 
realitzat. El volum inclou 13 
llibres publicats entre el 
1959 i el 2015, i Llàtzer, un 
llibre inèdit escrit als anys 
80.

COSMONAUTA 
Francesc Garriga 
LaBreu 
852 pàg.  
27 €

“Deixa un regust 
malenconiós de 
deseiximent, dickinsonià, 
un batec somort que 
malda per sobreviure”  
Víctor Obiols

LA CRÍTICA HA DIT

Maria Cabrera elabora un 
relat poètic de l’esgotament i 
les emocions que l’envolten. 
A través de registres i estils 
poètics diversos, la poeta 
escriu sobre la idea de 
l’absència, de les converses 
basades en la superficialitat i 
de la impossibilitat 
d’expressar les mancances 
vitals. El recull, amb el qual 
va guanyar el premi Carles 
Riba, combina prosa i poesia 
i estableix interaccions 
directes amb grans noms de 
la literatura catalana, com 
ara Mercè Rodoreda i Víctor 
Català. També dialoga amb 
el Diccionari General de la 
Llengua Catalana.

LA CIUTAT CANSADA 
Maria Cabrera 
Proa 
64 pàg.  
15 €

arallegim


