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 Poesia          

Rosa Font dedica Esquerda 
al trasbals de la mort de la 
seva mare. “Escriu des del 
dolor i de l’enyorament, 
amb una parla encara 
desolada, però no pas 
tremolosa, perquè ha 
establert aquella mínima 
distància que permet 
transformar l’experiència 
commocionadora d’una 
mort familiar en 
experiència poètica 
universal”, escriu Quim 
Español al pròleg del 
volum. 

ESQUERDA 
Rosa Font 
Proa  
80 pàg. 
16 !

Després d’una sòlida trajectòria 
com a novel·lista, Thomas 
Hardy va escandalitzar la 
societat britànica amb 
Jude l’obscur (1895). Decebut, 
va decidir tornar a la poesia, 
gènere que havia conreat 
durant la joventut. Va dedicar-hi 
les últimes tres dècades de la 
seva vida. En la seva obra lírica, 
l’autor anglès parla d’un passat 
rural que s’esvaneix i de les 
dificultats del present, 
i ho fa des d’un punt de vista 
desinhibit i modern, lluny del 
romanticisme.

TURONS DE WESSEX 
Thomas Hardy 
Edicions de 1984  
Trad. Marcel Riera 
624 pàg. 24,50 !

La vida amb un forat a dins és 
una àmplia antologia dels 
poemes que Philip Larkin va 
publicar en vida, així com altres 
composicions de joventut que 
van aparèixer en publicacions 
literàries o peces tardanes. Més 
de trenta anys després de la 
seva mort, aquest volum 
trasllada al català l’obra d’un 
dels poetes més populars de la 
tradició anglosaxona. Se 
n’ocupa Marcel Riera, que fa 
uns anys ja va traduir un dels 
seus llibres, Finestrals, per a 
LaBreu Edicions.

LA VIDA AMB UN FORAT... 
Philip Larkin 
Quaderns Crema  
Trad. Marcel Riera 
400 pàg. 24 !

“Escriure és excavar [...] / Anar 
excavant fins a sorprendre / 
algun tresor amagat de la 
llengua”, escriu el poeta Narcís 
Comadira al seu nou llibre, Els 
moviments humans. Al volum, 
publicat per Edicions 62 
coincidint amb el vuitantè 
aniversari de l’autor gironí, els 
seus grans temes –la natura, el 
pas del temps, la creació– es 
combinen amb una més gran 
desesperança: “Fer-se gran 
vol dir això: anar sentint / 
com l’ansietat i l’angoixa 
es configuren”.

ELS MOVIMENTS HUMANS 
Narcís Comadira 
Edicions 62  
86 pàg. 
15,50 !

Mireille Gansel ha fet de la lectura –i les seves 
variacions, com ara la creació o la traducció– 
l’acte central de la seva vida. Va ser durant 
l’experiència al Vietnam a principis de la dècada 

dels 70 que va créixer la veu poètica de l’autora, de la qual La 
llàntia de l’espera ofereix un tast que arrenca llavors i arriba fins al 
2020: “Un ocell al caire d’un broll de llum / –a la tardor brina 
l’arròs nou / als camps / i d’ençà la gran collita dius / que al teu 
país la tardor és més bella / que una primavera”.

LA LLÀNTIA DE L’ESPERA 
Mireille Gansel 
Lleonard Muntaner Editor  
Trad. Antoni Clapés 
88 pàg. 15 !

“Rosa inversemblant / sobre 
un fons d’abisme”. Així acaba 
un dels poemes de Denise 
Desautels que Antoni Clapés 
ha traduït per a LaBreu 
després de descobrir-la al 
lector català amb Tomba de 
Lou. El recull D’on sorgeix de 
vegades un braç d’horitzó, 
publicat en francès el 2017, 
mostra una poeta en 
constant estat de vertigen 
que interpel·la el lector en 
una llengua que combina 
duresa i bellesa.

D’ON SORGEIX DE  VEGADES 
UN BRAÇ D’HORITZÓ 
Denise Desautels 
Labreu  
Trad. Antoni Clapés 
214 pàg. 17 !

El premi Nobel de literatura a 
Odisseas Elitis el 1979 va 
coronar una llarga trajectòria 
poètica que havia arrencat a 
principis de la dècada dels 40 
amb Orientacions. Després de 
versionar, amb una gran 
acollida entre els lectors, la 
Ilíada d’Homer, Pau Sabaté 
s’ocupa d’un dels cims de la 
lírica grega moderna i una de 
les veus més innovadores. 
Moderna i, alhora, arrelada a la 
tradició, l’obra d’Elitis traça un 
pont imaginari entre el món 
antic i la modernitat.

ORIENTACIONS 
Odisseas Elitis 
Godall  
Trad. Pau Sabaté 
230 pàg. 19 !

! ! ! !

A partir de la idea de la 
boira, Antoni Vidal 
Ferrando reflexiona 
sobre fer-se gran, la 
vellesa i com el món que 
s’acosta té poc a veure 
amb el que s’havia 
imaginat. “És una mena 
de diàleg entre el meu 
passat, el meu present i 
el meu futur –explicava 
l’autor mallorquí el dia 
que va guanyar el premi 
Carles Riba de poesia–. 
L’he construït a partir 
d’allò que ha anat contra 
els meus somnis i els 
meus amors, però alhora 
és una reivindicació 
d’aquests amors i 
d’aquests somnis”. Els 
poemes, afegeix, estan 
escrits des de “la 
indefensió i la 
desolació” enfront d’un 
temps que l’autor creu 
que s’està accelerant.

SI ENTRA BOIRA NO  
TENDRÉ ON ANAR 
Antoni Vidal Ferrando 
Proa  
112 pàg. 
16 !

L’escriptor mallorquí Miquel 
Àngel Llauger va guanyar al 
gener el Premi de Poesia Ausiàs 
March amb aquest recull, que 
es fragmenta en dues parts. La 
primera part del volum consta 
de poesia lírica i toca 
temàtiques diverses mitjançant 
versos nadalencs i poemes 
traduïts i interpretats. A la 
segona, Llauger fusiona la 
vessant històrica amb la poesia 
narrativa i se centra en els 
episodis protagonitzats pel rei 
Artús i narrats per Thomas 
Malory.  

LLUM DE CANÇÓ 
Miquel Àngel Llauger 
Edicions 62  
80 pàg. 
15,50 !

Fa més de dues dècades que no s’editava cap 
llibre de Jordi Pope (1954-2008). Ha estat la 
llibreria Documenta, a través de l’interessant 
segell Documents Documenta, que ha llançat Que 

jo em guardi de dir amén, que porta per subtítol Obra completa (o 
així): se n’ha ocupat el poeta Guim Valls i el volum compta amb un 
epíleg d’Enric Casasses. Pope va ser un dels grans exponents de 
l’escena alternativa barcelonina dels anys 80 i 90, amb títols com 
Llibre del fred i Abriga’t qu’estic sol.

QUE JO EM GUARDI  
DE DIR AMÉN 
Jordi Pope 
Documents Documenta  
260 pàg. 18 !
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