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SELECCIÓ DE POESIA DAVID CASTILLO
Cosmonauta

Finestra poètica a Essaouira

L’assassí va descalç per la ciutat

Labreu Edicions

Edidicions de l’Albí

Témenos Editorial

Magnífica edició de l’obra completa de Garriga,
de 850 pàgines, en què s’incorpora tot un llibre
inèdit dels anys vuitanta, quan el poeta vallesà es movia en l’anonimat. La mateixa editorial que el va recuperar
i que va publicar els llibres que el van portar
al premi Carles Riba reuneix aquest volum
que fa justícia a un personatge enyorat. ❋

Noemí Morral ens porta el seu quadern de poemes i dibuixos, una alenada d’amor per la bella
ciutat marroquina atlàntica, port i fortalesa
d’infinitat d’artistes de
totes les disciplines.
Morral recull els moments màgics de les
tardes, les places, la
medina, les muralles i
el mar dins uns deliciosos poemes essencials
i plens de llum. ❋

A partir d’una sòlida estructura mètrica i formal, el poeta d’Igualada ens ofereix un conjunt
d’històries en què les
imatges de gran força
s’uneixen als esclats
surrealistes urbans.
Amb sentit de l’humor i
un imaginari culte i original, fa un nou pas endavant a més de cinquanta anys del seu debut. El nou llibre que inquieta i convenç. ❋

Francesc Garriga Barata

Noemí Morral

Òsties

Tots els cavalls

AdiA Edicions

Labreu Edicions

L’editor de Males Herbes i narrador Ramon
Mas s’incorpora a la col·lecció mallorquina de
Pau Vadell amb un volum de versos breus,
gairebé epigramàtics,
plens de la saviesa de
l’aforisme sense pontificar, però. Mas sorprèn
per la lectura moral de
la realitat i la sagacitat
amb què construeix els
versos, lletra petita: immaculada i clara. ❋

Després del Premi Nacional de l’any passat, la
mallorquina Antònia Vicens ens ofereix un poemari farcit d’imatges
surrealistes i intensos
elements formals, on
metàfora i oxímoron juguen per la bellesa dels
diables i bèsties que habiten cada poema concebut com un artefacte
explosiu. 50 anys del
seu debut i cada cop
amb més força. ❋

Ramon Mas

La invenció del sotabosc
Elm Puig Mir

Bromera Poesia
Guanyador del premi Estellés de Burjassot, Elm
Puig ha estat una de les sorpreses de la temporada amb un primer llibre ple d’intensitat,
d’idees i de maneres
de dir diferents. Puig
construeix escenaris
per on desfilen els versos destil·lats per llampecs d’imatges i trons
en alguns moments
fins i tot ideològics. La
jove poesia catalana
treu múscul en llibres
d’aquesta qualitat, fets
al carrer. ❋

Llibres

Pius Morera

Antònia Vicens

Cabrera llegint a Girona QUIM PUIG

El Carles Riba
La ciutat cansada

Maria Cabrera / Edicions Proa

Maria Cabrera ha sorprès el gran
públic amb la publicació del llibre
que va ser guardonat amb la darrera
edició del premi Riba, un conjunt de
proses que juga i investiga en les arrels del llenguatge per oferir-nos uns
versos vivencials i existencialistes sobre la joia i el dolor de cada dia. La
poesia de Cabrera es revela com la
punta de l’iceberg del gran estat de la
nova poesia catalana. ❋

La cremallera
Martí Sales

Editorial Males Herbes
És una experiència fascinant llegir Martí Sales.
Té moltes coses a dir i sap impactar el lector.
La cremallera és una antologia d’imatges de la
ciutat, on la il·luminació budista desperta
Rimbaud i ens omple
de troballes extraordinàries. Es tracta d’un
llibre de butxaca per jugar a la deriva per Barcelona, com si fos una
guia urbana per despistar-se i arribar no sé
on, a la droga perfecta i
immediata. ❋

Nictàlgia

Guillem Tell

El talismà

Edicions Terrícola

AdiA Edicions

Labreu

David Caño ens porta pels camins sinuosos de
la nit dins un llibre que forma part, així mateix,
de la caixa Nochera, tot i
que es comercialitza
també de manera independent. Els paisatges
urbans es creuen amb
les imatges de tot un seguit de criatures o la
mateixa vivència del
poeta, que s’empassa
els versos a glops, des
d’una poesia intensa. ❋

Després de definir el seu nou llibre com un
“creixement en expansió”, el poeta gramenenc
Jordi Valls construeix
unes proses poètiques
vehiculades a la figura
del Tell, que al llarg de la
història ha tingut infinitat d’interpretacions. El
moment de la sageta
sobre el cap del seu fill li
serveix per acostar-nos
lectures o espais com
l’Horiginal. ❋

Calvo continua la seva prolixa trajectòria poètica amb un llibre que tal com sintetitza Laia
Llobera a l’epíleg “parteix d’un pelegrinatge
–interior i exterior– que
es multiplica en diversos
espais geogràfics i es
transforma en un viatge
en el temps”. Com sempre, en el cas de Calvo,
amb versos d’alta graduació i indrets inaprehensibles. ❋

David Caño

Jordi Valls

Lluís Calvo

POESIA D.C.
Trobadors amb turbant

Al cel

Edicions de 1984

Fundació Jacint Verdaguer

Piera ha estat recuperador i incitador del pensament oriental a la península. A la seva nova
antologia ens acosta infinitat de poetes andalusís sobre temes concrets. El resultat és una
brillant aproximació,
plenament moderna, a
un món que es projecta
a través del temps mitjançant els versos, en
aquest cas de la mà
d’un gran poeta. ❋

A cura de Pere Tió Puntí ens arriba el llibre
pòstum del poeta de Folgueroles, el gran clàssic de la modernitat,
que ens ofereix una lectura espiritual i atenta
dels cossos celestes. És
una mena de grans
èxits de poemes tan celebrats com Caminant i
Anem. Sempre és un
plaer disposar de noves
edicions d’un escriptor
ja etern. ❋

Josep Piera

Sacrilegis

Víctor Bocanegra

Godall Edicions

181943-1161766®

Ens arriben els poemes musicats de clàssics catalans que ha fet el poeta i música Víctor Obiols
(Bocanegra). Es tracta
d’una antologia que va
de clàssics fins als Carner, Vinyoli, Arderiu, Pons
i Espriu fins a Lluís Solà.
El premi Carles Riba és
un músic excel·lent. Ho
podran comprovar amb
el CD que s’afegeix a
l’edició. ❋

Jacint Verdaguer

La poeta Dolors Miquel GEMMA VALLS

L’Ausiàs March
El guant de plàstic rosa
Dolors Miquel / Edicions 62

Rere les imatges potents i les escenes
barroques, s’hi amaga una de les
grans veus –i més delicades– de la
poesia catalana de tots els temps. És
un esdeveniment el nou llibre de
Dolors Miquel, premi Ausiàs March,
i que conté tots els seus ingredients.
Per obrir bé els ulls. ❋

Tots els sonets

Williams Shakespeare

Adesiara Editorial
Adesiara recupera les magnífiques versions que
el gran poeta tortosí Gerard Vergés va fer del bard
britànic. En versió bilingüe, podrem trobar totes
les solucions, que cal dir
que afegeixen més claror a la singular poesia
de Shakespeare. L’edició
conté, així mateix, un
epíleg reivindicador de
Sam Abrams. No s’ho
perdin. ❋
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