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El haiku és una de les formes de 
poesia tradicional japonesa més 
esteses però fins ara no s’havia 
fet una antologia del gènere en 
català. D. Sam Abrams ha 
coordinat aquest volum històric 
que reuneix més de 1.500 
poemes escrits per 96 autors 
entre el 1906 i el 2018. Des de 
Joan Salvat-Papasseit i Màrius 
Torres fins a Montserrat 
Abelló, Josep Palau i Fabre, 
Joana Raspall i Salvador 
Espriu, Llum a les golfes és un 
llibre d’una complexitat 
extraordinària que marca una 
fita en la literatura catalana.

LLUM A LES GOLFES      
Diversos autors 
Viena 
383 pàg. 
22 ! 

Els 68 sonets de Sons bruts van 
néixer d’un “desamor terrible i 
dolorós”, explica Carles 
Rebassa. Aquella experiència el 
va empènyer a escriure versos 
des del 2003 fins al 2018 
emmirallant-se en Palau i 
Fabre i trencant tot tipus de 
convencions. El resultat és un 
poemari vibrant, 60è premi 
Carles Riba, que qüestiona la 
tradició. Amb una veu punyent 
i meticulosa, Rebassa fa 
ressonar a la poesia lluites 
personals i socials, soliloquis, 
manifestos i reflexions sobre 
l’amor i la mort. 

SONS BRUTS                                             
Carles Rebassa 
Proa 
88 pàg. 
15,5! 

La faceta poètica de Hannah 
Arendt és poc coneguda, però 
això no significa que sigui poc 
rellevant. La politòloga va 
escriure de jove un conjunt de 
poemes que destaquen per la 
seva veu nítida i consistent, a 
través de la qual s’endinsa en 
qüestions universals com 
l’amor, la solitud, el desencís i 
la separació. Aquest poemari 
recull els versos més destacats 
d’Arendt, en què també parla 
del seu exili nord-americà, dels 
amics morts i de la necessitat 
d’arrelar-se malgrat els 
infortunis.

POEMES 
Hannah Arendt 
Edicions del Buc 
Trad. Lola Andrés i Anacleto 
Ferrer 
214 pàg. 18 !

Un diàleg honest amb 
l’invisible, un anar i venir d’una 
mateixa veu que busca la seva 
identitat, el seu reflex al mirall. 
Així és El cos del camí el primer 
llibre d’Anna Enrich, present  
en diverses antologies des del 
2003. A través del joc del 
llenguatge i del moviment, el 
llibre fa un viatge tant físic com 
espiritual per retrobar-se al 
final del camí: Lisboa. El 
trajecte, amb un paisatge 
d’imatges fragmentades ple de 
perills animalitzats i natura 
salvatge, s’acaba amb un nou 
tornar a començar. 

EL COS DEL CAMÍ 
Anna Enrich 
Terrícola 
116 pàg. 
15 ! 

Guardonat amb el premi de 
poesia mediterrània Pare 
Colom 2018, Boscana retorna a 
les arrels, a l’essència 
primigènia, per continuar 
avançant. Ho fa a través de la 
natura i d’una veu íntima que 
s’endinsa en l’ambivalència de 
la condició humana. Laia 
Llobera referma el seu lloc dins 
la poesia jove en català amb el 
seu quart poemari, acompanyat 
d’un pròleg de Lluís Calvo i 
d’un epíleg de David 
Fernàndez, que marca una 
continuïtat amb el seu últim 
llibre, Certesa de la llum. 

BOSCANA                                        
Laia Llobera 
Lleonard Muntaner 
119 pàg. 
16 ! 

“El resultat és que sóc més vell, 
/ i que no estic trist”, escriu 
Antoni Ribas Tur. Les despulles 
d’un somni, que ha guanyat el 
premi Joan Perucho Vila 
d’Ascó, trenca un silenci creatiu 
de més d’una dècada amb una 
cinquantena de poemes que 
configuren un autoretrat de 
l’autor. A través de versos crus i 
solemnes, el poeta escruta el 
passat i el present a través de 
les veus de molts personatges. 
El desengany, la desolació i la 
mort formen part del paisatge 
dels poemes, que desemboquen 
en una realitat viva i lluminosa. 

LES DESPULLES  
D’UN SOMNI                                           
Antoni Ribas Tur 
Saldonar 
80 pàg. 
14 !

Amb 95 anys, la poeta 
uruguaiana Ida Vitale es va 
convertir el novembre passat 
en la cinquena dona a guanyar 
el premi Cervantes. Tusquets 
ho celebra amb la publicació de 
De plantas y animales, un 
poemari exuberant i apassionat 
que és una oda a la naturalesa. 
Amb els textos ordenats com si 
el llibre fos un bestiari 
personal, Vitale projecta una 
mirada tendra i explosiva sobre 
la bellesa del paisatge i, a través 
dels seus versos, empeny a 
enamorar-se de l’entorn 
natural sense concessions.

DE PLANTAS Y ANIMALES 
Ida Vitale 
Tusquets 
336 pàg. 
18 ! 

Més de 30 anys de poesia en un 
sol llibre que inclou una 
selecció de 88 poemes i un 
d’inèdit. L’antologia Abans del 
vespre ofereix una vista 
panoràmica de la trajectòria 
d’Enric Sòria, reconeguda amb 
premis com ara el Carles Riba 
per L’instant etern. Amb un to 
vitalista i un llenguatge 
entenedor, el poeta, periodista i 
assagista de la Safor tracta 
temes universals com l’amor, la 
veritat i la transcendència –que, 
com diu Sebastià Alzamora al 
pròleg, és per a ell “llegir, 
estimar i aprendre”.

ABANS DEL VESPRE 
Enric Sòria 
Proa 
208 pàg. 
18 ! 

Poesia 
essencial

Es pot escriure poesia 
després d’Auschwitz, al 
contrari del que diu el filòsof 
Theodor Adorno. És el que 
demostra Paul Celan amb els 
buits i els versos inacabats 
de Reixes de llengua que 
diuen entre línies allò que 
s’ha silenciat: les veus del 
jueus que ja no es poden 
expressar. La traducció i les 
notes d’Arnau Pons 
complementen la lectura de 
l’obra aparentment 
hermètica en què l’escriptor 
alemany d’origen jueu 
subverteix la llengua 
materna, la de la barbàrie.

REIXES DE LLENGUA     
Paul Celan 
Labreu 
Trad. Arnau Pons 
184 pàg. 17 !

Tots els estats d’ànim es 
concentren al nou poemari 
d’Enric Casasses. Format 
per poemes que va escriure 
al llarg de tres anys i de 
dibuixos que els 
acompanyaven, El nus la flor 
és el reflex d’un moment 
vital de Casasses, que ell 
mateix converteix en una 
visió global. La natura, la 
ciutat, l’amor i les relacions 
més íntimes configuren un 
mosaic literari farcit de 
reflexions filosòfiques, jocs 
metafòrics i experiments 
lingüístics que dibuixen la 
seva mirada sobre el món. 

EL NUS LA FLOR             
Enric Casasses 
Edicions Poncianes 
256  pàg. 
24!


