
LLIBRES

Terres i vents, primer poemari en solitari 
de Conxita Jiménez després de publi-
car els seus versos en alguns volums 
col·lectius, fou el llibre guanyador de 
la primera edició del certamen literari 
Llibreria Serret de Vall-de-roures con-
vocat en col·laboració amb l’associa-
ció #3territoris. Un poemari sobre les 
terres de l’Ebre que, segons destaca 
al pròleg Santi Borrell, està escrit amb 
un gran sentit de l’humanisme, amb un 
vocabulari ric però lleuger. “En defini-
tiva, és una poesia mineral, orgànica, 
humana, territorial”, rebla.

El jove escriptor Víctor Jurado Riba 
(Sant Boi de Llobregat, 1993) és es-
tudiant d’història a la Universitat de 
Barcelona. A 17 anys guanya el premi 
Baldiri Reixac amb el seu treball de 
recerca El Bàrcida Anníbal. No s’hi en-
terra cap traïdor és el seu primer pas al 
gènere novel·lístic on barreja literatura 
i història. Jurado dóna vida a en Pere, 
un sabater del barri del Born que viu 
enmig un moment èpic de la història 
de Catalunya. La guerra, l’amor i la por 
condicionen les vides d’una família que 
lluita per defensar el que és seu.

Tots els dubtes és la nova edició revisa-
da de Tinc un dubte (2008) i Tinc més 
dubtes (2010). El manual de gramàtica 
de Rudolf Ortega (Barcelona, 1970) amb 
pròleg de Màrius Serra, es diferencia de 
la resta de manuals per la seva manera 
d’esclarir les qüestions i aspectes pro-
blemàtics del català. Al llibre s’explica en 
forma de microrelats amb un estil que 
defuig el llenguatge purament acadèmic 
500 aspectes bàsics del coneixement 
del català en els camps de la morfologia, 
la sintaxi i la semàntica. Gramàtica que 
pretén ser accessible per a tothom.

Terres i vents
COnxItA JIMénEz

Edicions Saldonar, Barcelona (2014) 
Poesia, 46 pàgines

No s’hi enterra  
cap traïdor
VíCtOR JURAdO RIBA

Columna, Barcelona (2014)
Novel·la, 280 pàgines.  

Tots els dubtes
RUdOLf ORtEGA

RBA, Barcelona (2014) 
Gramàtica, 333 pàgines

Amb edició de nicolau 
dols i Gabriel S.t. Sam-
pol, acaba de veure la 
llum l’obra completa 
de l’escriptor mallorquí 
Blai Bonet (Santanyí, 
1926-Cala figuera, 
1997) autor de recone-
gudes obres com ara El 
color, L’evangeli segons 
un de tants, El poder i 
la verdor i Nova York. 
En aquest volum, bate-
jat simplement Poesia 
completa (Edicions de 

1984), s’agrupen els dotze llibres publicats pel poeta al 
llarg de cinquanta anys, més dos reculls que deixà inèdits i 
totes les peces inèdites a què s’ha pogut accedir, incloent-hi 
algunes composicions fetes a 15 anys. El llibre conté també 
un pròleg de Margalida Pons que destaca de l’obra de Blai 
Bonet l’empatia i la capacitat per posar-se al lloc d’un altre 
i de contagiar les seues emocions. L’edició compta amb un 
apartat final crític per tal de no interferir en la lectura de la 
poesia i que aquesta sigui tan neta com sigui possible, per 
seguir així un criteri “poc intervencionista, de respecte per 
les edicions originals”. Al llibre es recullen també els pròlegs 
d’aquelles edicions. 

Editorial Barcino publica una nova 
edició crítica de l’Espill de Jaume 
Roig, en aquest cas a càrrec d’An-
tònia Carré. L’Espill és considerada 
l’obra més misògina de la història 
de la literatura catalana, però Carré 
també la destaca com una obra 
“magnífica, calculada al mil·límetre 
pel seu autor”. L’escriptora i consul-
tora a la UOC, que fa trenta anys que 
llig i analitza aquest gran clàssic, 

s’acosta en aquesta edició al màxim al text original i recupera 
versos fins ara omesos.

Edicions del Periscopi porta al català l’obra poètica de l’acla-
mat escriptor david foster Wallace (1962-2008) L’aigua és 
això, originalment publicada amb el títol This is water (2009). 
Amb traducció de ferran Ràfols, l’obra plasma les creences 
de l’autor sobre la naturalesa humana i dissecciona la ma-
nera com veiem el món que ens envolta alhora que busca 
respostes a preguntes gens senzilles. Els poemes de foster 
Wallace estan precedits d’un pròleg de Vicenç Pagès.

Un volum recull la poesia 
completa de Blai Bonet 

Barcino publica una nova edició 
crítica de l’‘Espill’ de Jaume Roig

David Foster Wallace i la naturalesa 
humana a “L’aigua és això”

Blai Bonet.
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