
suplement especial 
18 DISSABTE, 21 D’ABRIL DEL 2018 ara   
arallegim

Com un mosaic format per 
peces de naturaleses diferents, 
l’últim poemari de Narcís 
Comadira aglutina 26 poemes 
de reptes variats. A Coses que 
vull, per exemple, el poeta 
gironí fa una llista de desitjos, 
mentre que Lletra anglesa és un 
homenatge a una tipologia poc 
habitual, i a La guerra dels cent 
anys expressa la maledicció 
d’un conflicte bèl·lic. La 
Toscana té un espai propi al 
poemari, amb sis textos a través 
dels quals Comadira descriu 
impressions carregades de 
sensibilitat a la terra italiana.

MANERA NEGRA 
Narcís Comadira 
Edicions 62 
72 pàg. 
15 !

Distingit amb el premi Miquel 
Àngel Riera de Manacor, 
Kalàixnikov aglutina poemes 
que es caracteritzen per 
transformar els versos en 
violència i vulnerabilitat. Amb 
una veu esmolada i punyent, 
Sevilla planteja la visió de la 
vida com a crim, parla de 
considerar el cos com una 
màquina que es pot hackejar i 
escriu sobre amor, somnis i 
desitjos. El poemari es nodreix 
d’un ritme incessant que 
s’accentua pel fet que cada 
poema acaba com comença 
l’altre en un cercle sense fi. 

KALÀIXNIKOV 
Maria Sevilla 
Món de Llibres 
88 pàg. 
11 !

“Encara avui soc així: una dona 
que traspua amor i pena”, 
escrivia Alda Merini mentre 
entrava i sortia del manicomi 
de Tàrent, al sud d’Itàlia. 
L’escriptora italiana va viure 
entre la llum dels paisatges de 
Milà i la foscor de les estades en 
una institució psiquiàtrica, on 
va estar ingressada per una 
malaltia mental. Els seus versos 
traspuen aquesta dualitat des 
d’una extrema lucidesa, que 
Merini utilitza per parlar d’ella 
i de la seva existència i per 
construir una crònica interior 
sense cap mena de filtre. 

DELIRI D’AMOR 
Alda Merini 
El Cep i la Nansa 
Trad. Meritxell Cucurella-Jorba 
196 pàg. 16 !

“No tinc res més que la poesia. 
En aquest sentit, soc el propi 
cor salvatge”, escrivia Orides 
Fontela, una de les poetes 
brasileres més importants del 
segle XX. Vint anys després de 
la seva mort, Edicions de 1984 
impulsa un volum amb tota la 
seva poesia. Els versos de 
Fontela són ardus i inhòspits 
com ho va ser la seva vida, que 
va estar plena de misèria i 
solitud. Des de la simplicitat 
poètica, les paraules de Fontela 
aconsegueixen abraçar la 
universalitat i reverberar amb 
una força inusual. 

POESIA COMPLETA 
Orides Fontela 
Edicions de 1984 
Trad. Joan Navarro 
768 pàg. 23 !

L’excursió fins a l’ermita de 
Sant Pere del Puig, a la Selva del 
Camp, és alhora una 
retrospecció al passat de Jordi 
Llavina, que desembrolla un 
poema llarg inspirat per la 
caminada enmig dels boscos. A 
través de 1.400 octosíl·labs, 
Llavina busseja entre records, 
paisatges i pensaments per 
abordar el pas del temps, el pes 
de la memòria i les ànsies de 
futur. “El poema és esperançat 
respecte d’altres poemes meus 
anteriors”, explicava el poeta a 
principis d’any en una 
entrevista a l’ARA. 

ERMITA 
Jordi Llavina 
Meteora 
104 pàg. 
16 !

“La literatura és aquesta cosa 
que per a un mateix és el més 
important del món però que, en 
canvi, per a la resta del món té 
cap importància”, deia Jaume 
Coll Mariné just després de 
convertir-se en un dels 
guanyadors més joves del 
premi Ausiàs March de poesia. 
A través de versos dúctils i 
sòlids, el poeta evoca el món 
natural i domèstic d’Osona des 
d’un realisme delirant. Descrit 
per la crítica com “un xuclador 
de forces poètiques”, als seus 
versos hi ressonen influències 
de Verdaguer i Robert Frost.

UN ARBRE MOLT ALT 
Jaume Coll Mariné 
Edicions 62 
96 pàg. 
15,50 ! 

Una relectura d’El paradís 
perdut, de John Milton, va ser, 
per a Josep Maria Fulquet, 
l’espurna que va acabar 
desembocant en el recull de 
poemes Ample vol de la nit. 
Guardonat amb el premi Carles 
Riba, el poemari està format 
per un sol poema estructurat 
en sis cants, a través dels quals 
Fulquet reflexiona sobre 
l’existència del mal, el dolor 
causat per l’absència, la 
naturalesa de l’art, l’ús que el 
temps fa de nosaltres, i la 
fugacitat i la brevetat dels 
moments feliços.

AMPLE VOL DE LA NIT 
Josep Maria Fulquet 
Proa 
80 pàg. 
15,50 ! 

El 2013 Eduard Escoffet va 
publicar La terra i el cel, en què 
abordava la felicitat i la 
plenitud de la vida. Ara el poeta 
dona resposta a aquell llibre 
amb Menys i tot, en què els 
versos complementen el primer 
poemari i projecten una mirada 
sobre la mort que, en els 
poemes més densos, adopta 
fins i tot un to apocalíptic. Des 
de l’aforisme fins a la lírica 
abstracta, Escoffet busca la 
simplicitat poètica mitjançant 
textos d’idees fragmentades 
que actuen com les peces d’una 
realitat complexa. 

MENYS I TOT 
Eduard Escoffet 
La Breu 
56 pàg. 
12 ! 

“El temps és una obsessió 
que apareix de forma 
constant als poemes. És 
una preocupació que tinc. 
El temps furtat és de tota 
l’època de la dictadura”

L’AUTORA HA DIT

Fins fa ben poc, l’obra de 
Zoraida Burgos era molt 
difícil de trobar. Per 
solucionar-ho, LaBreu 
aplega en un sol volum els 
set llibres de la poeta 
juntament amb els seus 
últims poemes. Convivència 
d’aigües mostra l’evolució 
artística d’una escriptora al 
marge de les modes i 
convencions. Interessada 
per la poesia social en els 
inicis, Burgos explora al llarg 
de la seva obra qüestions 
com el pas del temps i la 
pèrdua de la identitat amb 
versos impregnats dels 
paisatges de l’Ebre.

CONVIVÈNCIA D’AIGÜES 
Zoraida Burgos 
La Breu 
368 pàg. 
20 !

“La necessitat de netedat 
sempre acaba imposant-
se. Per malament que 
estiguin les coses, te’n 
pots sortir. El llibre parla 
de sortir de la brutícia”

L’AUTOR HA DIT

“La vida embruta, acumula 
pols sobre nostre, a vegades 
fins i tot poalades de 
porqueria. I arriba un punt 
que necessites tornar a 
sentir la sensació de net”, 
afirma Sebastià Alzamora. 
La seva manera 
d’aconseguir-ho ha sigut a 
través de la poesia i el 
resultat són 30 poemes 
breus i un prodigiós poema 
extens. Amb una veu que 
s’expressa sense concessions 
ni pudors, Alzamora basteix 
de versos les vivències i 
impressions més íntimes i 
les acompanya de dibuixos 
de Julio César Pérez.

LA NETEDAT 
Sebastià Alzamora 
Proa 
96 pàg. 
15 !

Poesia
Tota l’obra de Zoraida Burgos, la poesia completa 
d’Orides Fontela i el nou poemari de Sebastià Alzamora


