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mesura que s’apropa
Sant Jordi augmenten
les edicions de poemaris

tant en català com en castellà.
Avui volem esmentar els títols
més recents de poetes que viuen
a Catalunya i escriuen en caste-
llà. Com ara Jesús Aguado, que
publica l’antologia, a cura de Jo-
sé A. Cilleruelo, La insomne, en
què destaca la poètica que Agua-
do anomena “poètica del fugitiu
i de l’insomne”: el poeta com a
subjecte fugitiu i insomne que
roman alerta, despert, vigilant
les paraules.

María Cinta Montagut, a Sin
tiempo, poetitza la fugacitat,
l’acció anorreadora del temps on
les paraules, ens dirà, sovint són
insuficients per copsar i dir el
que sentim.

Chantal Maillard reuneix a In-
dia textos escrits entre el 1987 i el
2012, estructurats en quatre ti-
pus d’escriptura (poesia, diari,
assaig, crítica), aprofundint en la
vida i les tradicions espirituals
de l’Índia, de les quals s’amara la
seva obra poètica.

Marina Oroza, a La chimenea
de Duchamp, partint del desco-
briment d’una xemeneia de Du-
champ oblidada a la casa familiar, desenvo-
lupa un experiment poètic de transforma-
cions i lectura-performance, on és possible
llançar el llibre a les flames, recuperar-lo i
formar un altre poema, inèdit, llegint les pa-
raules no cremades.

Pura Salceda publica L’amant circumstan-
cial, en edició bilingüe, prologada per Mi-
quel de Palol. Un poemari on l’evocació de
l’amor passional es resisteix a ser accidental i
fugisser, cercant la paraula que pugui assolir-
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Catàleg de novetats poètiques

lo i fixar-lo en el poema, actualitzant el mite
de l’espera d’Hera com a contrapunt.

Francesc Cornadó, a Sa Ximbomba, inter-
preta en prosa poètica les imatges que el pin-
tor Beneyto (de qui Devenir reedita Cartas
apócrifas) ha anat dibuixant en els exemplars
de Camilo José Cela que té a la seva biblioteca
personal.

També cal esmentar Caleidoscopio, de José
M. Micó (Visor), edició ampliada amb nous
poemes en els muntatges musicals que en fa.

Finalitzant la ressenya ens arriben els poe-
maris d’Edgardo Dobry, Contratiempo
(Adriana Hidalgo Editora), Carmen Plaza,
Lo que el aire oculta (Huelga y Fierro), Efi Cu-
bero, Condición del extraño (Isla de Siltolá),
Agustín Calvo Galán, GPS (Amargord), José
Antonio Arcediano, ...y todos los buitres co-
mieron de mi mano (In-verso), i els novíssims
Luna Miguel, La tumba del marinero, i Unai
Velasco, El silencio de las bestias (La Bella Var-
sovia).❋
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Petits que són grans

FEMINITATS ADA CASTELLS

i a una cosa estan condemnats els nos-
tres nens és a les contínues reformes
educatives que pateix el país amb in-

termitència. En aquestes reformes es tracten
temes d’aquests que encenen els polítics, pe-
rò no s’entra en la mare dels ous: els contin-
guts. Per sort o per miracle, els nens accedei-
xen a continguts de pes –no parlo només
d’utilitats sinó de riquesa interior– no només
a l’aula sinó també a través de l’oci de quali-
tat, que és una bona eina per a la formació.

S Arcàdia, una editorial seriosa dedicada al
pensament, treu la col·lecció La meva Arcà-
dia, que beu de l’experiència de Montse Ingla
durant molts anys a Cruïlla. Diuen que l’ob-
jectiu és “combinar el plaer de la lectura i l’es-
timulació de l’esperit crític”. Es tracta de re-
lats que conviden el lector a fer-se preguntes.

Surten amb L’últim violí, d’Anna Manso i
il·lustracions de Gabriel Salvadó; El mirall,
de Jaume Cela i Juli Palou, il·lustrat per Cris-
tina Losantos, i Les mans de la Blanca, de Me-

ritxell Martí, amb dibuixos de Xavier Salo-
mó. Els propers títols ja són al forn i seran
Una gàbia, un tresor i unes sabatilles vermelles,
de Flavia Company, amb dibuixos de Max, i
L’illa més ràpida del món, de Josep M. Fona-
lleras, amb il·lustracions de Susana del Baño.
Toquen temes que semblen tabú en la nostra
societat teòricament només apta per a uns
quants triomfadors, com són la compassió,
l’equitat, la cooperació... Coses per a nens,
però en mans d’uns quants dels grans. ❋




