
Un tomb pel Carrer de Sants et reportarà satisfaccions perso-
nals, la curta o llarga passejada que facis et portarà a contemplar
centenars d’amables botigues que, sense pressions, t’oferiran una
extensa gamma de productes. I avui, dia de Sant Jordi, trobaràs els
millors llibres publicats a Llibreria Vicky al Carrer de Sants 149, i la
millor rosa a Floristeria Lloveras Barceló, Carrer de Sants 5, i els més
fins pastissos de Sant Jordi a Pastisseria Vives, del Carrer de Sants
74, o a la Pastisseria Kessler-Galimany en el número 53 o al Forn
Baltà en el 117.

Fes un tomb pel Carrer de Sants, un carrer amb història, un
Carrer amb més de tres quilòmetres d’aparadors.  

Vine al Carrer de Sants, sempre et resultarà profitós i el proper
dia 10 de maig us invitem a la Gran Festa del Comerç al Carrer, amb
botigues, parades d’artesania, parcs infantils, titelles, jocs, i una
gorra del Sanset per a les nenes i nens.  

100 raons per llegir
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Poesia

Pere
Ballart

Barcelona amor final
Potser sí que caldrà seguir
esperant algun temps, com diu el
tòpic, la gran novel·la sobre
Barcelona, però no pas el
poemari, perquè ja el tenim, i és
aquest. A Barcelona amor final
Joan Margarit aplega els seus
millors poemes urbans en una
antologia trilingüe (amb
traducció dels poemes al castellà i
l’anglès) i amb excel·lents
fotografies de Xavier Miserachs i
Eloi Bonjoch. En els versos de
Margarit, la Barcelona del darrer
mig segle esdevé l’“àmbit d’or gris
de la memòria” en què el passat i
el record articulen un itinerari
personal molt divers, al qual se
sumen els petits apunts en prosa
que obren cada secció per
construir una mena
d’autobiografia lírica emotiva i
intensa. Sobre el fons de llums i
ombres de la ciutat de
postguerra, el llibre superposa la
mirada actual d’un arquitecte
dels sentiments que no invoca
edificis, sinó persones, en el que
vol ser un retrat moral de la ciutat
que som, de la ciutat que, com diu
Kavafis, seguim duent amb
nosaltres a qualsevol lloc on
anem.

Poemes 1969-2007: Antologia
Amb un criteri generós, que
acosta el volum a l’esperit d’uns
Collected poems, i amb l’encert
de tornar a fer circular una bona
part de l’obra de l’autora que ja
era editorialment inassequible,
aquesta Antologia de Marta
Pessarrodona recull poemes de

deu llibres seus (de Setembre 30
fins a L’amor a Barcelona) i
n’avança alguns dels dos que
encara té in progress, la qual
cosa permet oferir una imatge
molt completa i matisada del seu
magisteri poètic. La de l’autora
és una poesia única per diverses
raons, com ara la complicitat
amb què busca sempre un
interlocutor, com si el poema fos
la prolongació d’un diàleg real
interromput, o la delicadesa i
discreció amb què aborda
l’expressió sentimental,
sempre al voltant de referents i
situacions evocats amb una
dicció poètica del tot
inconfusible, culta i cordial
alhora. Amics, mestres, amants,
ciutats, lectures i devocions ben
humanes troben en els seus
versos el recer idoni per
esdevenir memòria
emocionant.

Jardí ebri
És la manera ideal com pot cobrar
forma una traducció poètica: el
coneixement lingüístic, que aquí
aportava Josep Gregori, es
combina amb la sensibilitat poètica
d’algú que sap infondre vida al
vers, i que va ser Josep Piera. El
resultat, una proesa com la
d’acostar fins als nostres dies la
lírica encisadora d’un fill musulmà
d’Alzira, un valencià del segle XII:
l’excels poeta Ibn Khafaja. En el
català de Piera i Gregori, els tòpics
sobre la poesia àrab deixen pas a
una veu que no solament es
complau hedonísticament en la
bellesa despreocupada dels jardins
i els cossos bruns i esvelts, sinó que
expressa també un amor per la
terra que l’ha vist néixer i una pena
obscura per l’inexorable pas del
temps en què resulta impossible
no escoltar un accent
contemporani, com si algú de qui
ens separen segles, religió i cultura

Poesia

Ibn Khafaja
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100 llibres per regalar
especial Sant Jordi

no fos en el fons tan diferent de
nosaltres. Embriagada d’imatges i
d’una naturalitat envejable, la
poesia de Khafaja no és de les que
es llegeixen una sola vegada.

Cartografies devastades
Quan en poesia entusiasme i
tendresa van de tronc, i joventut
no és sinònim d’inconsciència, pot
ser que ensopeguem amb llibres
tan interessants com Cartografies
devastades, el tercer que el
manacorí Tià Sansó ha vist
publicat en un inici de trajectòria
poètica que té el privilegi de ser un
dels més prometedors dels darrers
temps. El poema inicial, amb
l’evocació d’un viatge a Roma que
marca la fi de la innocència
adolescent, anuncia ja l’aplom
d’una veu que s’ha fet madura. La
descoberta del desguàs inevitable
que és la vida abocarà el jo poètic a
un desencantament gens
pessimista, que es concreta en uns
poemes rodons, afirmatius
malgrat la nostàlgia, que ens
inviten a fer més passadora la
devastació del temps i els
desenganys si ens avenim, amb la
mateixa mirada serena amb què ell
la considera, a cartografiar-la. La
tria d’unes empares com les de
Miquel Àngel Riera i Damià
Huguet confirma finalment que en
Sansó elegia i energia estan en
equilibri.

Les flors del mal
Ja ho va dir Gabriel Ferrater: Les
flors del mal va ser un llibre que,
“com una plataforma giratòria, ha
donat una orientació nova a tota la
poesia occidental”. La modernitat,
amb el vertigen de l’experiència
metropolitana, la fascinació per la
cara menys afavoridora de les
relacions socials i l’obsessió per
trobar una expressió original al
desarrelament i l’exclusió del

poeta, té en aquestes
composicions el seu indiscutible
punt de partida. A la traducció
memorable de Xavier Benguerel,
Jordi Llovet suma una versió
bilingüe que per fi pot presumir de
ser absolutament íntegra, amb
tots els textos de l’edició del 1861,
les peces censurades a
conseqüència del judici a què va
ser sotmes a la primera del 1857 i
les afegides en la tercera i
pòstuma, a més d’un aparat crític
amb informacions utilíssimes. El
frisson nouveau, el nou calfred
que, segons Hugo, Baudelaire
aportava al seu segle, pot a la fi
esgarrifar-nos, sense que hi falti
res per poder fer-ho, també en la
nostra llengua.

Poesia i
memorialisme

Sam
Abrams

Principi de plaer
Una intensa, profunda, densa,
extensa i crítica meditació sobre el
món actual feta per un dels poetes
més sòlids del moment. Jordi Julià
es pregunta i ens pregunta sobre
temes com ara la banalitat,
l’artificiositat i l’egoisme en la
nostra societat i ens proposa un
món que es caracteritzi per la
sinceritat, la solidaritat,
l’aprofundiment en les coses, la
durabilitat, etcètera. El poeta sap
emocionar-nos amb el seu discurs
humà i autèntic, i, alhora, amb la
seva intel·ligència i capacitat
d’anàlisi ens burxa i ens fa
reaccionar i reflexionar. Un llibre
d’aquells que t’impressiona, et
marca i et deixa un record

Jordi Julià
Tres i Quatre

Sebastià
Sansó

Fundació
Sa Nostra

Charles
Baudelaire
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