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SANT JORDI - POESIA D. SAM ABRAMS

Irlanda indòmita
150 poemes de W. B. Yeats
Traducció de Josep M. Jaumà Edicions de 1984
Una sòlida, extensa i acurada antologia de Wi-

lliam Butler Yeats per
commemorar els 150
anys del naixement
d’un dels referents de
la poesia moderna. 
Una panoràmica de
l’obra de Yeats en edi-
ció bilingüe que recorre
de cap a cap la seva
producció lírica breu
ressaltant-ne les fites
inqüestionables.

L’arbre de foc
Agustí Bartra
Editorial Adesiara 
El primer llibre madur on Bartra va aplegar
poemes sobre la guerra, els camps de concen-

tració i l’exili.  Un llibre
que no ha perdut ac-
tualitat, on el poeta
s’encara amb un món
convuls, un món en cri-
si, i malda per sortir-
se’n.  Un veritable dia-
mant de la lírica mo-
derna que ha passat de
puntetes.  Celebrem la
seva reaparició.

Lluíííís
Sílvia Bel Fransi
Viena Edicions
Un llibre que aposta decididament a favor de la
felicitat humana malgrat tots els malgrats que

hi pugui haver.  Des de
la naturalitat expressi-
va, amb un punt salu-
dable d’ironia deflaccio-
nària, l’autora va reben-
tant tòpics, drames i
mites per aproximar-se
a la vida des de la sen-
satesa, la sensibilitat i
la llibertat personal,
guanyades a pols.

Jardí francès
De Villon a Rimbaud
Traducció de Pere Rovira Pagès Editors
El poeta Pere Rovira ha posat la seva veu al

servei d’una esplèndida
tria personal de la lírica
francesa des del Renai-
xement al simbolisme. 
107 poemes de 25 au-
tors que abracen 4 se-
gles.  Una oportunitat
única per educar-nos
en una de les tradi-
cions més significatives
de la poesia universal
de tots els temps. 

Poesia reunida (1934-1952)
Dylan Thomas
Traducció d’Isidre Martínez Marzo Els Llums
Després de 13 anys d’incomprensible espera

veu la llum la traducció
del poeta Isidre Martí-
nez de l’obra poètica
integral de Dylan Tho-
mas. Marzo ha apostat
per l’única edició con-
junta establerta pel
mateix Thomas el
1952, un any abans de
la seva mort prematu-
ra.  Tot Thomas en una
bella edició.

Per entre els dies. Antologia poètica
Marin Sorescu
Traducció de Corina Oproae i Xavier Montoliu
Pauli  Lleonard Muntaner

La segona edició, acu-
radament revisada i
ampliada en 24 poe-
mes, de la mostra anto-
lògica encertadíssima
d’un dels grans poetes
del XX europeu i inter-
nacional.  Un poeta
senzill, aparentment
proper i directe, que re-
sulta tot menys senzill,
proper i directe.

Basses i pluja
Jaume Bosquet
Editorial Denes
Una quarantena de poemes que mostren la
maduresa intel·lectual i artística de l’autor. 

Des de la talaia dels
seixanta anys, el poeta
va al gra i ens fa ado-
nar-nos de les qües-
tions realment impor-
tants de la condició hu-
mana, de la vida huma-
na. Carregat d’emoció i
de tècnica poètica de
la bona.  Premi Ciutat
d’Alcoi.

Quadern del frau
Albert Balasch
Edicions 62
Un volum d’obra reunida on el poeta ha revisi-
tat, seleccionat i corregit la seva producció de
la dècada entre 1999 i 2009.  Ara disposem

de l’obra de Balasch tal
com ell mateix vol que
la llegim.  Una de les
veus més originals,
combatives i protei-
ques de la poesia cata-
lana d’ara, que ens fa
qüestionar absoluta-
ment tot començant
per la identitat i la
veu.  Un llibre molt sa-
ludable!

El premi Carles
Riba d’enguany

Un veritable regal per a les l’oïda, els
sentits i l’esperit.  El poeta ha saltat
tots els obstacles mentals i poètics
per oferir-nos un llibre que és una
explosió polièdrica de vitalisme i vi-
talitat.  Obiols ens demostra sense
cap mena de dubte que Brecht no te-
nia pas raó quan declarava que eren
mals temps per a la lírica.

Dret al miracle
Víctor Obiols  / Premi Carles Riba / Proa

Víctor Obiols  / JUANMA RAMOS

Rufaga d’un Mark Strand
Traducció de Joan Todó Godall Edicions
Finalment arriba als prestatges de la literatura
catalana la subtil i exigent veu d’un dels poetes
més nord-americans més secretament potents

i influents del segle
XX:  Mark Strand
(1934-2014).  Rufaga
d’un/Blizzard of
One (1998, premi Pulit-
zer), el desè recull de
l’autor, és una immillo-
rable porta d’entrada
per descobrir l’irresisti-
ble encant de l’obra de
Strand.

Secreta dàlia
Josep-Ramon Bach
Editorial Tres i Quatre
El llibre més personal de la llarga carrera de
l’autor, on la discreció dels mitjans expressius
oculten una gran tensió emotiva i conceptual. 

Tot el recull gira a l’en-
torn del pas del temps i
l’arribada de la velle-
sa.  Coses i persones
que desapareixen i nos-
altres que ens tornem
cada cop més invisibles
per als altres.  El vetarà
poeta de Sabadell va
recollir el prestigiós
premi Vicent Andrés Es-
tellés.




