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POESIA DAVID CASTILLO

em volgut dedicar l’apartat de
poesia al llibre pòstum de Fran-
cesc Garriga que ha publicat La-

breu. Els autors dels articles són Carles
Morell i Ramon Boixeda, que debuten, el
primer amb el llibre guanyador del premi
Amadeu Oller que publica Galerada i el
segon amb El sedàs, en què precisament hi
ha un poema dedicat a Garriga.

Una altra de les novetats és Refraccions
(Proa), d’Hilari de Cara, flamant guanya-
dor del premi Carles Riba amb un llibre
ple d’intensitat, on Nina Simone i Norah
Jones es poden creuar entre gintònics amb
visions del mar o dels dies amb un vitalis-
me marca de la casa. Un poemari excel-
lent. Entre els sèniors amb talent també
destacarem el nou Joan Margarit, que fa
uns mesos va fer una selecció de la poesia
de Joan Vinyoli. És fix a la llista de més
venuts. També cal no oblidar Màrius
Sampere, que publica un quart llibre en
pocs mesos. Es tracta d’Ignosi, publicat per
Poncianes, una interessant aproximació al

H
Nous, premis i traduccions

món de l’inconscient, ple de somnis, imat-
ges semioblidades i percepcions entre el
present i el passat.

També hem de destacar diferents au-
tors de la generació del 70. El primer és el
valencià Joan Navarro, que va guanyar el
premi Ausiàs March amb El plom de l’ham
(Edicions 62). Coincideix amb la reedició
d’un dels llibres importants de Navarro,
Grills esmolen ganivets a trenc de por, que
va obtenir la primera convocatòria del
premi Estellés, amb L’esmorteïda estela de
la platja de Salvador Jàfer, de finalista. Tots
dos han estat recuperats per 3i4. Un altre
poeta d’aquells anys, Josep-Ramon Bach,
publica Caim (3i4) i L’estrany (Témenos).
Dos llibres admirables. Tampoc podem
oblidar les punyents proses novel·lades de
Birnam (Labreu), de Víctor Sunyol, i Ba-
lada dels Ravals (El pont del petroli), nous
poemes del barri natal de Ferran Aisa.

Entre les traduccions, llibres ben suco-
sos d’Óssip Mandelstam, Paul Celan i
Yves Bonnefoy. Per treure’s el barret. ❋

Carles Morell i
Ramon Boixeda, 
joves poetes
emergents
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