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Artur Bladé Desumvila
Obra completa. Volum 3
Cicle de terra natal II

Artur Bladé Desumvila
Obra completa. Volum 4
Cicle de les biografies I

Cossetània Edicions
En aquest tercer volum de l’Obra completa d’Artur Bladé (el
segon dels que integren l’anomenat cicle de la terra natal)
s’inclouen quatre llibres que, amb gèneres diferents, continuen
abordant com a temes principals la descripció del poble, el riu i la infantesa de
l’autor. A Les primeres descobertes es
recullen articles que Bladé va escriure
per als infants del seu poble. Crònica del
país natal. Vida i mort d’un petit món,
publicat el 1958 i escrit des de Mèxic,
és “producte de l’enyor”, una suma de
petits flaixos diferenciats temàticament,
però alhora units per la mateixa música
humana i de paisatge. Visió de l’Ebre
català és un relat d’un viatge fluvial, de
1868, de Riba-roja al Delta. Finalment,
Guia de Benissanet, de 1982, és una breu monografia històrica
dedicada a sintetitzar les dades essencials del seu poble natal
(situació geogràfica, evolució demogràfica, climatologia, gastronomia, economia, història, cultura i patrimoni natural, artístic
o arquitectònic).

Cossetània Edicions
Aquest quart volum de l’Obra completa d’Artur Bladé Desumvila
(Benissanet 1907 – Barcelona 1995) recull dos dels llibres més significatius de
l’extensa producció biogràfica de l’autor.
Per un costat, la d’Antoni Rovira i Virgili
(Tarragona 1882 – Perpinyà 1949), historiador, escriptor i polític, a qui Bladé
sempre considerà el seu mestre. Per un
altre costat, la vida (que no en va Bladé
qualificà d’“excepcional”) del seu paisà
de l’Ebre Antoni Terré i Escribà (Móra
d’Ebre 1896 – 1975), rodamón, home
d’habilitats tècniques i mecàniques, catalanista, solidari i republicà.
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Joan Cavallé
Contemplant el monstre
Angle Editorial
Un dia de final del s. xx, un cotxe bomba esclata en una plaça cèntrica de la capital i provoca una massacre
d’enormes proporcions. No hi ha pistes ni comunicats. Les autoritats estan desconcertades. Els polítics, els
mitjans de comunicació, els petits delinqüents, els funcionaris, els intel·lectuals i escriptors, la reialesa,
l’exèrcit, l’església, els ciutadans anònims... Tots els col·lectius són sacsejats per la brutalitat de l’atemptat.
Així arrenca la trama de Contemplant el monstre, un extraordinari engranatge literari que ens endinsa en
l’ànima d’un terrorista, que ens en revela els motius, la seva lluita interior per actuar sense pietat ni remordiment, l’espiral de follia i raó que el porta a creure’s un déu. Un esplèndid retrat de la nostra societat i dels
monstres que hi habiten.

Joan Cavallé
Tarragona escrita. La ciutat vista pels escriptors
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Ajuntament de Tarragona i Lunwerg Editores
A primer cop d’ull sembla que Tarragona no sigui una ciutat gaire afalagada per la literatura. Tanmateix,
tan bon punt ens posem a cercar, a reunir i a ordenar les obres que hi fan referència, l’opinió va canviant
de sentit. Aquest llibre no és un repertori d’autors i obres. No vol ser un diccionari ni tan sols una història
en sentit estricte. Més discretament, es proposa ser una reflexió, feta després de moltes lectures, amb
la finalitat de compartir amb els lectors les diferents maneres com els escriptors s’han acarat a la nostra
ciutat. Hi trobareu visions amables, fins i tot entusiastes, com la de Joan Santamaria; n’hi trobareu de
desmenjades, com la de Braulio Foz; de crítiques, com la de Baixeras; també d’esbiaixades, com la de
Peter Cheyney. Alguns dels autors escriuen amb un alt coneixement de la ciutat i això els permet la variació, l’ús del microscopi, el
recurs al detall culte, com és el cas de Xirinacs. D’altres ho fan des de la ignorància que els obliga a apuntar cap a una Tarragona
veladament exòtica o plana, com Balzac. Tots els textos constitueixen un canemàs de visions i d’interpretacions que ens permeten
de veure la construcció de diverses tarragones literàries, i per tant fictícies, més enllà de la Tarragona real que ha anat aixecant dia
a dia la seva història.

Jordi Cervera
Desig de foc

Diversos autors
Aquell regust d’ampla llibertat.
Memòria de Josep Lluís Savall

Editorial Meteora
Llorenç viu i treballa en un establiment Cossetània Edicions
on la cuina és el centre d’un món ple de Aquest primer volum de la nova etapa del
sensacions i de conflictes. El seu gran col·lectiu La Gent del Llamp homenatja
somni és poder dur una bola de foc a la Josep Lluís Savall i Rom, mariner, filòleg
mà, tal com li va ensenyar en la seva in- i president d’aquest col·lectiu; un home
fantesa un inquietant faquir anomenat d’esquerres, nascut a Cambrils, de nació
Kibral. L’arribada del fotògraf francès catalana, ciutadà dels Països Catalans i de
Didier Chaumont a l’hostal-masia propie- la mar Mediterrània, de temperament aletat de Rosa, on treballa Llorenç, canvia gre, que va morir jove l’any 2006. Conté
el ritme monòton d’aquell racó gastronòmic, i més encara amb la textos i imatges d’amics i una selecció de
presència de Michelle Yun, una seducla seva obra literària.
tora actriu a la qual Rosa detesta i per
Xavier Grasset
a qui elabora menges molt especials.
Bon vent. Escrits sol·licitats
Desig de foc és una novel·la que es foCossetània Edicions
namenta en les labors culinàries, en
Bon vent. Escrits sol·licitats és un compendi del treball d’articulista
les seves aromes, les seves textures,
de Xavier Grasset. La seva mirada, arrelada al seu poble, Vilaels seus guisats i sabors, per crear un
seca, s’estén per tot el Camp de Tarragona i la Costa Daurada, fins
univers narratiu carregat d’erotisme
a tot Catalunya. Els interrogants, la memòria i la consciència pasque barreja la il·lusió de la fantasia
sen pel seu sedàs personal per qüestions que formen part dels seus
amb la pura lluita per l’espai físic i
neguits d’aquests últims anys. Neguits i passions, des de l’Estatut
vital. Aquesta novel·la s’edita amb
fins a l’AVE, Aznar, Zapatero, Pujol, Maragall i Montilla, moda,
un receptari final comentat per Santi
teatre, gastronomia, turisme. Sorneguer, irònic i punyent, Xavier
Santamaria.
Grasset aconsegueix retratar alguns dels moments de la vida que
ens han passat pel davant, combinant l’experiència personal amb
l’interès col·lectiu.
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Marta Magrinyà
Terra d’instints
Editorial Barcanova
Terra d’instints és una imprevisible història d’amor i suspens que arrossega el
lector a l’univers dels instints més bàsics
(rivalitat, desig, possessió...), alhora que
captiva per la inquietant força dels sentiments que descriu i els seus seductors
personatges. Els esdeveniments transcorren a la Vall del Làcrima, al sud de
la Mediterrània, una terra isolada, amb
una estructura social gairebé feudal, tot i ser a final del s.xx, i
una llei del silenci impossible de penetrar. L’enfrontament entre
els protagonistes és un perillós trencaclosques d’interessos que
oculten passions en estat pur, odis i devocions retratades amb
una intensitat corprenedora i una atmosfera que horroritza tant
com atrapa. Aquesta escandalosa història, regida per una religiositat ancestral, violents codis d’honor i equívocs constants,
estremeix en cada plana mentre hom avança impacient a la recerca de l’anhelada solució a tots els paranys.

6

Narcís Oller
Croquis del natural

Josep Pin i Soler
Articles, pròlegs i estudis

Pep Puig
Les llàgrimes de la senyoreta Marta

Cossetània Edicions
Narcís Oller (Valls 1846 – Barcelona 1930) és considerat el patriarca de la novel·la catalana contemporània, ja que és amb
ell que la narrativa de la Renaixença aconsegueix els requisits
intel·lectuals i formals necessaris per fer-se un lloc en el context
europeu de l’època. Amb Croquis del natural s’inicia la publicació de la nova
Biblioteca Narcís Oller, que té la voluntat de tornar a posar a l’abast del públic
en general totes les obres sorgides de la
imaginació fèrtil i de la ploma versàtil
d’aquest escriptor vallenc que va tenir
un gran prestigi dins i fora de Catalunya.
Publicada per primera vegada l’any 1879,
aquesta opera prima d’Oller en català
està formada per quatre contes amb evidents traces realistes: El vailet del pa,
Tres mesos de món, Els que ho miren i els
que hi van i El transplantat.

Arola Editors
A més de la seva faceta de prosista, traductor i dramaturg, Pin i Soler va participar també en la vida social i cultural
catalana, i fins i tot el 1912 fou nomenat
membre de l’Acadèmia de Bones Lletres
de Barcelona i el 1917 ingressà a la de
la Llengua Catalana. Articles, pròlegs i
estudis és un volum miscel·lani que reuneix articles, pròlegs i prefacis a obres
narratives i poètiques apareguts a la
premsa, entre els
quals destaquen
“Protesta contra
les normes ortogràfiques” o els
breus comentaris sobre la vida
i obra d’Erasme
de Rotterdam i
Thomas Morus,
dos autors dels
quals Pin i Soler
va traduir Elogi
de la follia i Utopia, respectivament.

Empúries
El Pau de cal Sabater és un adolescent “molt guapo” que va passant tranquil·lament els dies entre la colla d’amics, l’equip de
futbol del poble, l’institut i la Mireia, la noia amb qui festeja. Però
un bon dia l’entrenador li demana que vagi a casa seva per donar
un encàrrec a la seva dona. Aquell dia, la vida del Pau fa un gir
inesperat. Les llàgrimes de la senyoreta Marta, la segona obra de
Pep Puig, és una novel·la d’iniciació, la crònica lluminosa de les
peripècies d’un grup de nois en un poblet mediterrani i, sobretot,
un relat carregat d’ironia sobre els aprenentatges d’un d’ells entre
els braços de la senyoreta Marta, la mestra de l’escola.
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Joan Puig i Ferreter
L’home que tenia més d’una vida i altres relats
Cossetània Edicions
L’home que tenia més d’una vida i altres relats és el primer dels
dos volums que renuneixen per primera vegada en llibre tota la
narrativa curta de Joan Puig i Ferreter (La Selva del Camp 1882
– París 1956), poeta, dramaturg i novel·lista. A més d’una sèrie
de proses de joventut, emparentades amb el seu teatre, i de contes diversos escampats per publicacions periòdiques, conté dues
novel·les breus, la que proporciona el títol a aquest llibre i Les
facècies de l’amor, dos relats vibrants i intensos d’un novel·lista
clar, vehement i apassionat.
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Ignasi Revés
Oli en un llum
Editorial Fonoll
L’escriptor Ignasi Revés, col·laborador habitual del diari Aquí, presenta la seva
primera novel·la. Oli en un llum narra la història de Joan Preixens, jove pagès
que, amb trenta anys, viu amb els pares a Vilanova de les Garrigues. L’acció,
que transcorre en l’actualitat, s’inicia amb els somni que té el Joan d’ampliar i
modernitzar el cultiu de l’olivera i així assegurar-se el futur com a pagès. Tot és
així fins que coneix Eulàlia en una discoteca de Lleida. Aquest llibre vol ser el
retrat novel·lesc d’una pagesia que en ple s. xxi es debat entre la desaparició i
la supervivència: la pagesia oleícola dels secans de la comarca de les Garrigues.
Amb humor i a la vegada amb tendresa, Oli en un llum reflecteix certa manera
de fer i de viure de la Catalunya rural d’avui.

Jordi Roig
Vostès i el Boig
Edicions La Gent del Llamp
Jordi Roig és alumne de l’Escola de Lletres de Tarragona i col·labora amb la
plataforma de joves creadors La Pell del Llavi. Va guanyar el 2007 el 3r premi
de Fotrografia creativa de l’Escola de Lletres i el mateix any el 2n premi del II
Concurs de Podcasts de Tinet. Vostès i el Boig tracta, en clau humorística, de la
percepció de la realitat. Els diàlegs que mantenen un pacient i el seu psicòleg i
les situacions que viuen fan reflexionar l’espectador sobre els canvis que poden
experimentar les persones que interactuen amb l’etorn.
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Josep Santesmases
Viatge literari per la vall del Gaià

Magí Sunyer
Els ulls del centaure

Arola Editors
Aquest llibre és una invitació a iniciar un viatge literari per la
vall del Gaià que té com a objecte palpar el batec de la terra i
de la gent, mitjançant múltiples veus. En aquest primer volum,
el de les terres altes, els límits concrets són els de l’Alt Gaià.
Un espai definit en terres segarrenques que tanca les portes
sota el Gorg Negre de Querol, conscient que sud enllà la terra
s’afanya a canviar d’hàbits. El propòsit ha estat donar entrada a veus perdudes, oblidades entre els papers groguencs, veus
més fresques en el temps, veus fràgils i passatgeres de les publicacions periòdiques, veus contingudes
en llibres editats i reeditats, veus fins i
tot inèdites en escrits que mai han passat per impremta. Mirades geogràfiques,
excursionistes, descriptives, emotives,
sentimentals. Memòries obertes al passat
viscut, lletres amb vocació estrictament
literària, pinzellades històriques. Una
amalgama de percepcions lligades entre
si per les aportacions personals de Josep
Santesmases amb l’objectiu de crear un
text únic, amè, de lectura entenedora i
plaent.

Edicions La Gent del Llamp
Magí Sunyer ha publicat contes, poesia i
novel·la. A Els ulls del centaure aprofita
personatges d’Els tres al·lucinats, de Joan
Puig i Ferreter, i uns suposats descendents,
per especular sobre l’especulació urbanística i la misèria moral. L’autor considera
que aquesta és la primera versió publicada
correcta del conte.
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Adrià Targa
Els noms del complement
Edicions La Gent del Llamp
Aquest cinquè volum de la col·lecció
Zenit és un text d’Adrià Targa, alumne de
l’Escola de Lletres de Tarragona. Els noms
del complement és un recull de quatre
(dos i dos) relats curts independents entre ells. La por, la solitud, la passió i la
mort connecten amb uns personatges que,
en alguns casos, arriben a veure’s separats
pels seus propis atributs fins a esdevenirne simples complements gramaticals. Un
petit viatge pel gènere sintàctic.
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Alba Tomàs
El nàugraf i la gavina
Edicions La Gent del Llamp
Alba Tomàs, tarragonina de naixement, fa dos anys que és
membre de l’Escola de Lletres de Tarragona. El nàufrag i la
gavina: un nàufrag amb instints bàsics, una gavina amb instints
d’humà. Una faula al·legòrica de l’existència humana a la mar
Mediterrània. Aquest és el tercer volum de la col·lecció Zenit,
petits llibres de 24 pàgines amb una mostra de l’obra dels
escriptors. Aquesta iniciativa, que compta amb el suport del
Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Cultura de
la Generalitat, permetrà donar l’oportunitat a nous escriptors
de veure obra seva publicada.

Francesc Valls-Calçada
(fotografia)
Shalom Tarragona
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(text)

i

Pep

Escoda

Albert Ventura
Avui, a Pisa i altres contes
Edicions La Gent del
Llamp
Aquesta primera publicació del tarragoní Albert Ventura és
un recull de contes
diversos però estretament
emparentats. Els contes del
recull s’agrupen en dos blocs temàtics que
descriuen diverses visions del món passades
pel sedàs literari. Els primers quatre contes són el bloc dedicat a les inclemències
meteorològiques d’un món canviant (i cada
dia més) i que es titula “Tempus fugit o El
temps fot el camp”. El segon bloc es titula
“No és secret o Tots fem la Ramoneta” perquè per una banda tots sabem moltes coses
però alhora no les volem saber i fem com
si res i, de l’altra, rebem enganys i falsos
afalacs a diari.

Ajuntament de Tarragona, Empresa Municipal de Mitjans de
Comunicació i Arola Editors
Aquest llibre ens atansa a una realitat oblidada i amagada
durant massa segles: la presència dels jueus a casa nostra.
Francesc Valls-Calçada rescata de l’amnèsia col·lectiva aquest
fet i ens ofereix la història d’una tragèdia que va marcar la
Catalunya medieval i l’inici de la decadència econòmica i cultural del nostre país. Escrit en un llenguatge planer i directe,
l’autor ens revela un seguit de curiositats del passat jueu català: quan van arribar, on vivien, quin idioma
parlaven, en què treballaven i quines relacions tenien amb la resta de ciutadans. El text va acompanyat de les
imatges del fotògraf Pep Escoda.

August Bover (poesia) i Toni Vidal (fotografia)
Terres de llicorella. Imatges del Priorat
Arola Editors
A redós de l’evocació espriuana, He mirat aquesta terra (una nova col·lecció
d’Arola Editors) és una col·lecció de llibres que ens mostren una visió artística
del nostre territori. Agermanant literatura i fotografia, poetes de la llum i poetes
de la paraula dialoguen en cada volum sobre un mateix paisatge d’arreu dels Països Catalans. En aquest
primer volum el poeta Agustí Bover i el fotòrgraf Toni Vidal ens parlen sobre el Priorat.
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Antoni Cisteró
Quan l’infern sigui atiat
Cossetània edicions
La violència entre dues comunitats que comparteixen una mateixa terra ve de lluny.
Probablement quasi ningú recorda des de quan ni fins i tot el primer perquè. És
atiada per fonamentalismes dels dos costats, gestionada per cabdills sense ànima
i regida pel menyspreu envers l’ésser humà. Gent d’origen comú, de trets antropomòrfics semblants, que viu en una terra similar, es baralla buscant l’anihilació
de l’altre. Fins al final. Amb totes les seves conseqüències. Enmig d’aquest odi
irrespirable, quin paper hi pot jugar la història particular de dos joves? I si resulta
que aquesta parella són també instruments de mort? Hi cap l’aventura personal,
l’entesa més enllà dels pobles separats? El títol és un fragment d’una frase de l’Alcorà que és aplicable
als individus de dos pobles que malden per destruir-se. Aquesta obra va ser guardonada amb el Premi
literari de teatre La Carrova l’any 2005.
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Rosa Comes (poesia) i Xavier Argente (fotografia)
3: atzar
Arola Editors
Aquest nou volum de la col·lecció La imatge que parla forma
part d’un projecte més ampli iniciat per Xavier Argente i Rosa
Comes l’any 2006, amb l’objectiu de reflexionar, com tota obra
artística, al voltant dels eixos que determinen les vides dels éssers humans. El lligam entre imatges i textos parteix, en aquest
volum, d’una sensibilitat comuna entre els dos creadors, d’una
mateixa manera de comprendre la realitat i el fet creatiu. Els
poemes reflexionen sobre la impossibilitat de definir l’atzar a
partir del material de què ells mateixos estan fets (la paraula)
i malden per acostar-s’hi amb la deconstrucció del mot (la grafia) i l’alteració de l’ordre, així com amb el desig de fer que
vers i carn siguin una única realitat, de convertir la lletra en
una cosa. Pel que fa a les imatges, Xavier
Argente creu que hi ha coses que només
passen dins i per a la càmera i es planta
al mig del carrer amb el filtre a l’ull esperant, pacient, que se li aparegui no pas
el fet decisiu, sinó el fet atzarós, la relació casual entre objectes, convençut que
l’enquadrament (no un enquadrament deteminat i perfecte) és, com el llenguatge,
un constructe constitutiu de la realitat.
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Diverses autores
Eròtiques i despentinades. Un recorregut de cent anys per la poesia
catalana amb veu de dona. A cura
d’Encarna Sant-Celoni
Arola Editors
Aquesta és una antolgia de poemes eròtics escrits per dones en català. Hi trobem, entre d’altres, textos de Caterina
Albert, Júlia Zabala, Dolors Miquel, Ester
Xargay, Maria Mercè Marçal, Montserrat
Abelló, Quima Jaume, Mari Chordà, Cinta Mulet, Rosa Comes,
Rosa Leveroni i Teresa Pascual. Aquest recull no aspira a ser cap
catàleg o inventari, cap estudi exhaustiu sobre eròtica i dona
ni cap versió “femenina” de l’al·ludida Antologia de la poesia
eròtica catalana del s. xx ; però tampoc no vol ser una tria i
prou de textos poètics. Eròtiques i despentinades pretén ser una
finestra oberta en format de llibre, una mena de calidoscopi
poètic de colors diversos amb versos sensuals, considerant sensual “allò relatiu o pertanyent als gustos i plaers dels sentits,
especialment dels sexuals”. La totalitat dels drets d’autoria que
generi el llibre estan destinats al projecte “De dona a dona” de
la Fundació Vicenç Ferrer.

Biel Ferrer i Puig
Quadern de paradisos imperfectes
Arola Editors
Quadern de paradisos imperfectes, el
primer poemari de l’autor reusenc Biel
Ferrer i Puig, està endreçat en tres capítols que giren, cadascun, a l’entorn
d’eixos temàtics diferents a través de
formes poètiques ben diverses. El primer
capítol reflexiona sobre l’experiència del
pas del temps mitjançant la metàfora del viatge i els mitjans que
el possibiliten. El segon parteix de la mimesi, de la idea del joc
de miralls que pot ser tota representació artística de la realitat,
per plantejar un diàleg entre el jo poètic i l’altre. El tercer i
darrer capítol s’eixampla fins al plural, mira enrere i endavant
i es clou amb un final obert, escèptic i, alhora, amb un esqueix
d’esperança, malgrat tot, en un futur incert.

Alfredo Gavín
Els castells de la memòria
Arola Editors
Els castells de la memòria combina poesies i aquarel·les de l’autor de Ribaroja Alfredo Gavín. “El castell —escriu
l’autor— és la imatge de la civilització
amb els dos corrents junts i inalienables
de barbàrie i progrés, lluita despietada
i refugi de valors.” En els dibuixos de
Gavín, segons Gerard Vergés (autor del
pròleg), “hi apareixen —com una mena
d’horror vacui— tot de símbols i signes que estructuren el conjunt. Quant als colors, sempre són esfumats, sovint de la mateixa gamma dins de cada composició, sense estridències”.
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Lluís Figuerola (poesia) i Pep Anton Clua (dibuix i fotografia)
L’espant de la calma
Arola Editors
L’elementalitat en la forma i l’execució dels dibuixos i les fotografies de Pep Anton Clua es conceben com un
exercici per deixar que parli la poètica de la paraula. La part del llibre que correspon a la imatge —on s’hi
combinen els dibuixos de traç fi amb fotografies— no pretén ser una il·lustració del text poètic, sinó un acompanyament d’aquest. En la sèrie d’imatges fotogràfiques la intenció ha estat més pretensiosa: poeta i fotògraf
han buscat una intencionada i difícil confrontació amb els poemes de la segona part del llibre, on el poeta es
manifesta més definitiu.
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Gabriel Guasch
Vol
Edicions La Gent del Llamp
Gabriel Gusch ha publicat diversos llibres
de poesia (Escric un cercle, Paral·lels,
Mirades, Conversa fora de context i
Descripció del blanc) i ha participat en
exposicions de poesia visual. Ara és el
padrí de la nova col·lecció de La Gent
del Llamp, Zenit. A Vol, la paraula precisa, l’expressió austera, la meditació i
la sentència s’enlairen cap al símbol de
l’albatros.

Conxita Jiménez
La cruïlla
Edicions La Gent del Llamp
Conxita Jiménez ha publicat poemes als
volums col·lectius Nit de la Poesia 2003
i Nit de la Poesia 2004 i també ha estat
finalista del 9è premi Tinet. A La cuïlla,
breus com gotes de pluja, els haikús suren i desapareixen a frec de terra. Cada
paraula se suspèn entre els llavis com el
glaç d’una fulla i decreix en el camí quan
flueix la calma. Després, la solitud en un
paisatge. A la vegada es disgrega en l’aire un so lleu d’ones concèntriques. Vibra un instant i ressona. Torna la quietud.

Gaspar Jaén i Urban (poesia) i Rafael López-Monné (fotografia)
Estellesiana
Arola Editors
Estellesiana és una elegia, un intens homenatge al poeta de Burjassot Vicent Andrés Estellés dut a terme per
Gaspar Jaén i Rafael López-Monné. Començat el 1979, i revisat i acabat entre 1993 i 2007, amb imatges preses
a Burjassot i Borbotó. Gaspar Jaén, que el va conèixer personalment, evoca l’Estellés poeta i home i el seu
univers vital i poètic, i ho fa a través del recorregut pels escenaris del poeta, amb el paisatge de l’horta i els
carrers de Burjassot de fons, el mateix escenari de tarongers, carrers i places que també ressegueix Rafael
López-Monné amb les seves fotografies: “Si València fos una ciutat distinta / més noble i assenyada, si hagués
tingut més cor, / t’hauria estimat tant! Pels carrers, amb follia, / com la dama que es lliura al súbdit més altiu, /
a l’altíssim poeta, el tendre fill de l’Horta.”
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Josep-Oriol Mas
L’olor del son
Edicions La Gent del Llamp

Josep-Oriol Mas (Tarragona, 1987)
estudia periodisme,és membre dels
grups Amnea, de rock, i Zombisingers
in the Windows, de gospel. És alumne
de l’Escola de Lletres de Tarragona
i L’olor del són és el primer llibre
que publica.

Albert Mestres (poesia) i Alexandra
Genís (fotografia)
Llvm

fotogràfic.

Cinta Mulet
Contrapunt & Amors d’aire i d’aigua
Editorial Emboscall
Cinta Mulet ens sorprèn de nou amb un
poemari, complex i vibrant, d’una condensació colpidora i dúctil en què la
destresa poètica s’expressa en un estil
polièdric i impecable i, alhora, sense
concessions ni vassallatges. Contrapunt
& Amors d’aire i d’aigua vol ser un «salt»
dins la seva trajectòria poètica i és, en
efecte, un llibre en el qual amb l’absència
de citacions alienes però amb un bagatge assolit de mots i pensaments universals, s’aferma i s’aferra, s’escriu i s’inscriu dins la
veu pròpia en un desig d’independència artística. Així, el llibre
s’enceta amb una mena de divises que són el punt de partida
d’una exploració i d’una indagació permanents dins del seu ric i
vast territori poètic.

Novetats editorials

.. CATALÀ / Poesia

Arola Editors
Aquesta nova proposta de la col·lecció La imatge que parla no és la unió de dos treballs independents, sinó
una obra a quatre mans del poeta Albert Mestres i la fotògrafa Alexandra Genís. Partint de zero i d’allò que
poden compartir la poesia i la fotografia, han treballat conjuntament cadascú la seva disciplina. No es tracta,
doncs, de l’habitual acarament de poemes i fotografies, ni d’il·lustrar poemes amb fotografies o fotografies amb poemes. L’un fa una especulació poètica sobre la llum mentre que l’altra treballa la fotografia de
l’ombra, el revers de la llum. Així, Llvm es divideix en tres capítols. Al primer la fotografia s’ha fet a partir
dels poemes, al segon la poesia s’ha fet a partir de les fotografies i, finalment, el tercer constitueix un poema
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Adrià Targa
L’exili de Constança
Cossetània edicions
És possible que l’exili d’Ovidi a Tomis
(actual Constança) fos només una ficció
literària. En el seu primer llibre de poesia, Adrià Targa desterra l’experiència i
el sentiment a uns poemes que es mouen
entre allò viscut i allò impossible, la
il·lusió i la realitat, la passió i el desengany, la veritat i la mentida.

Olga Xirinacs
Preparo el te sota palmeres roges
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Editorial Omicron
Aquesta obra és la reedició del Premi
Caravel·la 1980, perdut al desert. Porta
un pròleg d’Agustí Bartra i una reivindicació actual de l’autora: “la Història no
hauria de ser ocultada, sinó alçada, perquè se’n veiés la llum. Arenes obstinades
fan que, els últims anys, la sorra ben calculada de gestors culturals, instigadors
i detentors de cànons i memòries hagin
volgut cobrir l’obra notable d’aquesta
escriptora que ara us parla per ofegar la
seva veu. Ells, els
dictadors, passaran. Però la meva literatura no defalleix ni amb
la sang del capvespre”.

.. CATALÀ / Teatre
Diversos autors
El mort
Arola Editors
Per a l’espectacle El mort el CAER va encarregar 15 monòlegs curts a 15 creadors.
Paral·lelament, va encarregar a 3 directors de les nostres comarques la direcció,
cadascun, de 5 actors que interpretarien
5 textos d’aquests autors.  
El reduït públic que assisteix a cada funció
presencia els darrers retocs i preparacions abans de l’obertura de portes de la cerimònia d’acomiadament d’un mort, que
té lloc al Teatre Fortuny. La ciutat ha decidit retre-li en aquest
espai un comiat amb honors i parlaments oficials. L’espectacle
ofereix el privilegi d’assistir a la cerimònia abans que ningú, incloses les autoritats. Aquest llibre recull els 15 monòlegs, escrits
per Jordi Agràs, Xavier Amorós, Josep A. Baixeras, Joan Cavallé,
Francesc Cerro, Ramon Gomis, Jordi Cervera, Lurdes Malgrat,
Joaquim Mallafrè, Toni Orensanz, Isabel Olesti, Rosa Pagès, Magí
Sunyer, Juan Pablo Vallejo i Sergi Xirinacs.

Cinta Mulet
Qui ha mort una poeta
Arola Editors
Qui ha mort una poeta és un monòleg interior d’una veu madura que argumenta, afirma i pateix el deteriorament de la sensibilitat humana, la falta de creença en l’amor i la pèrdua de fe amb el pas del temps. L’excés
d’impotència fa que aquesta subjectivitat ferida miri el món amb l’ull de la mort, que és, al capdavall, la
que posa les coses al seu lloc i dóna la mesura del sentit a la ficció diària. Davant la impossibilitat de canviar
l’ordre humà i de quedar-se il·lesa, la poeta es reclou en si mateixa i en els objectes més inerts i quotidians
als qui enveja per la sort de mantenir-se impàvids i per la seva incapacitat per adonar-se del que passa al seu
voltant: són al món i, alhora, fora d’ell. Una abundant i essencial prosa poètica que transita en el paisatge,
aparentment caòtic, del pensament.

Novetats editorials

.. CATALÀ / Poesia

Josep Pin i Soler
Teatre 3
Arola Editors
Josep Pin i Soler (Tarragona 1842 – Barcelona 1927)
va ser prosista, traductor i dramaturg. Pel que fa al
teatre, algunes de les seves obres més destacables
són Sogra i nora, La viudeta, La sirena, La tia Tecleta
i La baronessa o bé Nau sense timó. En línies generals, la producció del Pin i Soler dramaturg comporta
la introducció de la comèdia burgesa al teatre català,
fins aleshores dominat pel sainet, el drama històric i
el drama rural. La Biblioteca Catalana d’Arola Editors
publica l’obra essencial d’aquest home de lletres tarragoní. Aquest és el tercer volum de teatre, que inclou les peces Alícia o bé paràsits, L’enveja i
Poruga.
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M. Lluïsa Amorós
Me’n torno al carrer Kieran
Editorial Barcanova
Des que els pares d’en Bru van morir
d’accident i ell havia anat a viure amb
la seva tia Àgata, al carrer Kieran de Cill
Chainnigh (Irlanda), se sentia molt lluny
del seu amic Raimon. Aquell estiu es va
instal·lar a casa dels Torrents, però tot
havia canviat. La Marta i en Josep s’havien
separat i en Raimon tenia uns amics poc
adequats. Només la Cèlia i unes notes de
la seva mare morta l’ajudaran a passar l’estiu. Però les coses es
compliquen quan en Raimon s’adona de la relació entre la noia
i el protagonista. En Bru haurà de tornar al carrer Kieran, conscient que a Catalunya ja no li queda res més que molts records i
una casa buida on vivia amb els seus pares.

Fina Anglès. Il·lustracions de
Jasmina Bergadà i Silvana Salvadó
Bella Lluna fa l’ullet

Marta Badia i Àngels Vidal
Tat! Recull de moixaines, jocs i
cançons per a infants
Arola Editors
Aquest llibre és una compilació de 107
propostes, procedents del folklore català
que aplega moixaines, jocs, jocs dansats, recitals i cançons. Han estat triats
per treballar-los amb nens molt petits,
preferentment nadons i nens d’un, dos
i tres anys. Cada proposta està organitzada a mode de fitxa i inclou el text i el
ritme del recital o la melodia de la cantarella, una explicació
de com s’hi juga, una enumeració dels continguts que treballa
cada proposta, i un text de caire pedagògic amb recomanacions
i propostes d’ampliació del joc. El llibre s’acompanya amb un CD
amb l’enregistrament de totes les propostes. Aquest recull està
pensat per a pares, mares, educadors, mestres, oncles, àvies i
qualsevol altre adult que tingui un infant al seu càrrec.

Joan Cavallé
Eva i el bosc
Editorial Cruïlla
L’Eva es perd al bosc, però al bosc sobretot hi troba... hi troba un món divers i
meravellós amb un seguit de personatges
molt diferents (l’home de l’abocador, un
ogre i un nan, uns soldats en desbandada,
l’home que viu dalt de l’arbre més alt, el
pastor de llops, la serp i el lleó que parlen...). En aquesta estada al bosc l’Eva
es farà un munt de preguntes i aprendrà
a valorar les coses i les persones que té
a prop: l’àvia, el pare i la mare, els amics i les amigues... i la
barreja de coses bones i dolentes de la vida. Eva i el bosc és una
novel·la fantàstica d’aventures.

Cinta Mulet (poesia) i Laura Gual
(il·lustració)
Aigua dolça. Poemari per a xiquets
Arola Editors
Aigua dolça és un recull il·lustrat de
52 poemes en vers lliure que ret homenatge al planeta Terra i exhorta els
nostres xiques i xiquetes a conservar-lo.
Temàticament, en el conjunt del recull hi
ha dos móns que es troben, paradògicament, en el seu contrast.
Aquests poemes s’han pensat per als adolescents que tenen el
sentit crític molt despert en aquesta edat i amb la intenció
d’ajudar a fomentar l’estimació cap a la naturalesa i cap a si
mateixos. Hi ha també un bon nombre de poemes indicats per
als més petits, que són jocs de llengua per aprendre divertint-se.
Aquest treball està pensat essencialment per a un públic infantil
i juvenil. La idea, però, es que sigui una eina d’usos amplis en
un referent familiar o escolar. Orientativament s’hi poden trobar
composicions per a edats entre els 5 i els 10 anys.

Novetats editorials
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Arola Editors
Després d’haver publicat Bella Lluna treu el nas (Arola Editors, 2005), Fina Anglès ens presenta aquest nou
llibre de poemes de la Bella Lluna. Es tracta d’un llibre escrit pensant en xiquets de totes les edats que, com
a usuaris que són de la llengua parlada i escrita, estan vivint una etapa de maduració que els portarà d’emprar
el llenguatge literal, de significat únic i inequívoc, al llenguatge que té també sentit figurat. Poemes i il·lustracions, doncs, adreçats
a xiquets i xiquetes que estan en edat de convertir-se en usuaris de les prestacions que el llenguatge reserva als adults.
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Xulio Ricardo Trigo
La passió d’Alexandra
Editorial Barcanova
L’Alexandra és una noia catalana d’origen
ucraïnès. Té fama de ser divertida, els
seus companys i companyes l’aprecien,
malgrat que no sempre comprenen les
seves dèries, una mica insòlites per a la
majoria. Aquest fet la fa sentir diferent i
cercar espais de solitud on gaudir de les
seves afeccions. La lectura, llançar xiclets que queden enganxats al sostre de
l’habitació o la música de la cantant islandesa Björk, esdevenen
els seus aliats a l’hora de construir un món paral·lel on viure.
L’amistat d’una noia argentina que arrossega un passat difícil farà
trontollar el seu món personal, sobretot quan aquesta li descobreix a Internet la pàgina del bookcrossing, una web de gent que
allibera llibres per a què altres els trobin. Totes dues estaran en
contacte amb un misteriós personatge que, després d’anunciarho a la xarxa, abandona als cafès de l’Eixample llibres de la
poeta argentina Alejandra Pizarnik. La lectura d’aquesta autora
canvia la manera de veure les coses de l’Alexandra, qui, mentre
investiga la vertadera identitat del personatge, anirà descobrint
els secrets de la seva nova amiga. Una història emocionant que
ens parla dels misteris que tots portem dins i de com podem
compartir amb els altres les passions més secretes.
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Andreu Sotorra
Els silencis de la Boca de la Mina
Editorial Cruïlla
Aquesta és una novel·la realista sobre la
història i l’adolescència d’una persona
a qui la condició de perdedor marca per
sempre. Pere Gabriel, fill d’una família
obrera, creix en un temps de revoltes i
incerteses, de lluites polítiques i socials,
coneix la pobresa i sap què és treballar
des de petit. La passió per entrar al ram
de l’hostaleria se li desperta mentre viu
amb uns oncles a la rebotiga d’un cafè
concert, on coneix una jove vedet italiana que l’impressiona.
Una impressió que se li barreja amb l’amistat d’una noieta del
barri amb qui ha compartit els jocs, les tardes de cine plegats i la
fiblada del primer amor. La Guerra Civil l’obliga a enfrontar-se a
una vida molt dura, però plena d’il·lusions, curiositat i tendresa.
La derrota el converteix en un adolescent amb la família trencada i en una víctima innocent de la repressió dels vencedors.
Tot plegat, sobretot, li trenca les esperances de futur i li imposa
un silenci que amagarà un secret íntim que no revelarà fins a la
vellesa, quan una jove advocada que investiga per recuperar la
memòria històrica fa sortir a la llum el seu cas. Pere Gabriel, ara
ja un avi, aconsegueix finalment trencar el silenci.

Andreu Sotorra (text) i Maria Espluga (il·lustracions)
La primera foto
Editorial La Galera
La primera foto té com a protagonista el Robert, que vol ser fotoperiodista com el seu pare. Però per ara té
la responsabilitat de fer d’enxaneta a la colla castellera. Mentre el seu pare és a fer un reportatge fotogràfic
amb un comboi d’ajuda humanitària a Sarajevo, Robert aconsegueix la seva primera foto. Tornarà de Sarajevo,
el pare del Robert? I la colla castellera, aconseguirà carregar el quatre de vuit amb el Robert d’enxaneta? I si
mai es trenqués el braç, aconseguiria que la Mònica, que sempre se’l trenca esquiant, li escrivís al colze de
guix “A mi també m’agradaria fer d’enxaneta amb tu”?

Novetats editorials
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Andreu Sotorra (text) i Mabel Piérola (il·lustracions)
Nyatiti, la filla del clan
Edicions del Pirata
Nyatiti, la filla del clan és un recull de narracions de gènere fantàstic. La Nyatiti viu en un indret tan meravellós que, per a ella, les autèntiques meravelles són els senders de llarg recorregut, conduir un 4x4, fer
piragüisme riu avall, volar en un avió ultralleuger, saltar en ala delta, practicar el parapent, anar de cacera o
baixar pistes de neu fent eslàlom. I tot això, a la riba d’un riu on les cries de cocodril es congreguen amb els
personatges més populars del món, tant si neva com si plou, mentre la Nyatiti hi toca la lira. Aquest recull va
obtenir el premi Lola Anglada.
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Raimon Arola
El buscador del orden
Arola Editors
L’ordre que busca Basilio Ogam, l’inquiet
protagonista d’aquesta novel·la, només
es pot construir amb amor. Les paraules
de les seves memòries no són una simple descripció dels èxits que van unirlo a la seva estimada, Amría Aiduj; sinó
que també són símbols que descriuen la
saviesa de l’amor. El budisme japonès,
l’hinduisme, la mística islàmica, la
maçoneria i l’alquímia cristiana són els motius de reflexió que
fa servir Raimon Arola per construir un relat en el qual traspua
el pensament tradicional sobre els misteris de la mort, l’amor
i la vida.

Conchita Calvo
Andrómeda

Àngel Lluís Carrillo
Fresas y melocotones

Varia editio
La dedicatòria és per a tots els que treballen per la salvació del planeta. Una
novel·la de ciència ficció, en tant que
les seves dades són versemblants però
l’argument és fantàstic. En un temps en
què es parla i es viu el fenomen del canvi climàtic, podria semblar una història
oportunista, però no ho és. Una prova
és que la seva redacció va començar fa
anys. Un retorn a la terra, a la natura,
i a l’esperit humà. Energia particular i
universal.

Ediciones Nostrum
Pau porta anys somiant en una noia pèl-roja. Un dia, sense adonar-se’n, es troba la noia dels seus somnis en
una fotografia. Aquest succés li canvia bruscament la vida i comença viatjar acompanyat dels seus amics,
Marc i Homero. Tarragona, Salou, Salamanca, Santander, Dublín, Astúries... són llocs on coneix persones amb
una manera de ser que mai hauria imaginat. La vida de Pau es torna una veritable voràgine on tenen un pes
específic l’amistat, l’amor, i una forma de vida en la qual el futur és un lloc insospitat i gairebé impossible.
La música, el joc, l’alcohol, actuen sempre com a teló de fons en aquesta història trepidant on les sorpreses
són continuades.

Pep Blay
Enrique Bunbury. Lo demás es silencio
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Plaza & Janés
Aquesta biografia explora, a través de diversos testimonis de persones properes, totes les fases d’aquest
artista. Surt a la llum l’Enrique Bunbury que no podia sortir al carrer sense veure’s perseguit pels seus fans,
i l’altre, el que, després de tancar el 1996 el cicle vertiginós del seu grup Héroes del silencio, es troba amb
ell mateix, deixa enrere la vida de rei de l’star system i en comença una altra de molt més humil i personal. Bunbury no ha deixat de treballar amb una gran perseverància, d’investigar i de buscar diferents fonts
d’inspiració. Pep Blay ha parlat amb Bunbury, amb els seus familiars, amb amics i amb altres artistes que l’han
conegut de prop. El resultat és un recorregut, amb fotos inèdites, per la trajectòria vital i personal d’un home
que un dia es va inventar a ell mateix per després cantar.

Novetats editorials
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Josep Papaceit Pujol
La chica del violín
Silva Editorial
Malgrat que ha estat reescrita aquests darrers anys, La chica del violín es va redactar a final de l’any 1952,
quan l’autor era un jove estudiant de Medicina. És un relat inspirat en persones i successos reals, però finalment imaginats i recreats per l’escriptor. Els principals protagonistes, Fernando i Tuny (la noia del violí), podem ser nosaltres mateixos a l’encalç de l’amor, de la veritat, de l’ideal, de la superació de les traces socials i
naturals. No es tracta d’un simple relat d’amor, sinó d’un estudi exhaustiu i molt ben aconseguit de la realitat
de l’home davant el problema, sempre tan imprevisible com inesperat, de qualsevol relació amorosa. Una
novel·la de sentiments, rica d’aventures, amb molt de diàleg, però, sobretot, una obra molt personal i emotiva
que enllaça amb la literatura i la tradició romàntica encara en voga a mitjan del segle passat.
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Laura Salamanca
Cuando el alma llora
Varia editio
Un relat i una història de vida. Qualsevol
semblança amb la realitat és que és realitat. No importen els noms ni les anècdotes. Una vida marcada per la violència
contra la dona i el que és pitjor: contra la
parella. Et poden explicar històries amb
aquest mateix tema com a assumpte central, però mai no serà igual. La riquesa
i la veritat està en el matís. No és cap
lloc comú. És vida en carn viva. L’autora
havia d’explicar una experiència col·lectiva i complir un desig
o somni. Alguns escriptors confessen que escriuen “per haver
escrit”. L’experiència és el que més importa.

Guillermo Soler
The Byrds. Pájaros de doce cuerdas.
Historia y saga
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Pilar Tortosa
Historias y más historias de Mariquita
Pérez
Silva Editorial
Historias y más historias de Mariquita
Pérez és un conjunt de relats entrellaçats
que composen finalment una novel·la circular. La principal protagonista, amb veu
de primera persona, una nina: la mítica
Mariquita Pérez. Mitjançant aquesta figura animada, que viu, decau i reviu, es
reflecteixen en clau realista i costumista
diversos personatges i les seves peripècies. Amb un estil directe,
sovint com a monòleg interior, els relats passen de la desgràcia
(com les escenes de l’hospital) a l’humor (per exemple, al Taller
de Modistillas). Un llibre profundament humà, de situacions fàcils de reconèixer, amb una trama enginyosa i de lectura àgil i
fresca.

Editorial Milenio
El tarragoní Guillermo Soler ens presenta la primera biografia en espanyol del grup The Byrds, caracteritzat
pel so de la guitarra de dotze cordes. Amb el seu single de debut, The Byrds definien el folk rock, que només
va ser el primer dels gèneres dels quals serien pioners, juntament amb la psicodèlia, el country rock o el
moviment de singer-songwriter. Els californians van ser, a més a més, una de les poques bandes realment fonamentals dels 60, i els membres d’aquesta van saber estar al mateix nivell en les seves carreres en solitari.
Aquest llibre, dedicat de manera monogràfica als ocells de dotze cordes, presenta, doncs, la història de The
Byrds i la seva herència personal i artística, una saga que s’ha d’entendre i escoltar com un tot indisoluble.

Vicenç Vernet
Escuela de muñecas
Silva Editorial
Carla Fortuny és una professora de secundària a Tarracona (amb c) que, estant
de baixa i seguint el consell de Santa
Teresa, decideix posar per escrit la seva
vida. Blade Runner i Rebeca i Tolstoi i
Nuestra Señora de los Replicantes (i tots
els sants) i molts noms propis. Tot un collage o fris o registre polifònic però en
clau de novel·la curta i còmica, la qual
cosa no exclou un atac de fons contra la
ideologia d’una societat patriarcal i la indefensió d’aquella gent
que no pertany a la majoria.

Olga Xirinacs
El balcón de los suicidas

Olga Xirinacs
Los viajes de Horacio Andersen
Arola Editors
Heu considerat mai el vostre esquelet? Els
esquelets tenen personalitat forta i pensament propi, com es pot comprovar. El protagonista d’aquesta novel·la és l’esquelet
viu del pintor Horacio Andersen, que surt
respectuosament del cos quan aquest
dorm. Com que viatgen pel món atenent
encàrrecs decoratius, l’esquelet en descobreix altres com ell per poder conversar, encara que siguin morts des de fa segles. La novel·la se situa
al temps present i fins al 2010, any del terratrèmol a Manhattan.
Cada ambient és forçosament distint, segons els particulars o
institucions que encarreguen treballs a Horacio Andersen. Així,
l’obra resulta variada, ben documentada i ben curiosa.

Novetats editorials
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Editorial Omicron
Pensa suïcidar-se o ha conegut algun suïcida? Sap per què els suïcides acostumen a triar llocs importants per
al seu últim acte? El suïcida deixa sempre un missatge, ja que forma part de la societat i amb el seu acte ens
interpel·la a tots: no vam saber-lo escoltar. Les raons últimes, les més fosques, es mantenen amagades de
qualsevol exploració que realitzin els experts. Per això el suïcidi és sempre un enigma que va camí del misteri.
L’autora té un balcó sobre el Balcó on la gent se suïcida. Per això ha presenciat suïcidis, i en aquest recull, el
primer en castellà de l’autora, dóna fe de vint casos. Com a escriptora ho ha de fer, aquesta és la crònica del
seu temps, de manera que ofereix l’entorn, el context i la comprensió.
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Dora Caparroz
Viaje hacia la alegría

Agustín Gutiérrez
El sueño teje el mundo

Bonifacio Jiménez
Las naciones de tu nombre

Josep Lluís Villa
Se había congelado el cielo

Varia editio
Tercer llibre i tercer viatge d’una autora a
qui no li importa mostrar-se nua, oberta i
sincera. L’autenticitat té premi. L’alegria
ha de ser l’estat natural. Passió amorosa
en estat pur. Qui no ho és, quan tractem
de poesia lírica? Un llibre que ofereix un
atractiu addicional: les pintures originals
i ad hoc de Rafael del Real, rostres figuratius i desfigurats. En el trajecte també
hi ha dolor.

Silva Editorial – Tertúlia Mediona 15
L’autor, mort l’any 2006, va publicar molts
d’aquests poemes en forma de plaqueta o
en fulls de recitals. Un grup d’amics els
ha rescatat. Poemes d’un gran dominador de la paraula i el ritme. Llenguatge
culte i també cheli, castellà antic i modern, joc interidiomàtic, imatges poderoses. Al món, tot pot relacionar-se, fins i
tot en aparent contradicció, només aparent. L’obra d’aquest filòleg, periodista i
escriptor totterreny va ser un veritable work in progress. Alta
literatura.

Silva Editorial
Un inèdit, tot i que escriptor des de sempre. Un tarragoní de Riu Clar trasplantat a
Suïssa. Rocker i Quevedo de barri alhora.
Poesia de transpiració que convida en molts
casos al somni llegendari o al somriure
intel·ligent. Un cant contra el convencionalisme, les fronteres i el pensament
únic. Un ritme que pot fins i tot ballar-se.
Una sorpresa contínua. L’amenitat està
assegurada.

Silva Editorial
El pols vital d’un home sincer que no concep la vida sense les paraules escrites però
tampoc sense les no dites. Tan important
és el signe com la sospita, el so com el
silenci, l’harmonia com la seva ruptura.
Literatura i conversa i cançó particular.
Tendre desencant. Un llibre que arriba
en la maduresa d’aquest comunicador. El
pròleg és del cantant Arturo Gaya i la portada de Miquel Paton.

Juan Carlos Elijas
Talking Heads
Silva Editorial
El poeta Juan Carlos Elijas presenta una proposta original que es visualitza en les presentacions de l’obra: teatre i poesia, simbolisme
i socialisme (de social), i molta paròdia satírica: “esperpentáculo”.
El títol, del tot eloqüent. “Els meus cranis parlants neixen arrel
d’assistir a immenjables lectures poètiques en què un no troba ni els
mínims”, confessa l’autor, professor de l’Institut Pons d’Icart i membre de la Tertúlia de poesia Mediona 15.
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Paloma Mateo
Buscando movimiento
Silva Editorial
Un perpetu moviment. Potser això és la poesia, i la vida. Al llarg gairebé d’una dècada,
han caigut paraules i veritats en el paper i
l’ànima de la poeta, i les ofereix ara lliure
i generosa en forma de versos, diari íntim i
proses líriques i dramàtiques (l’autora experimenta amb l’art teatral). Neu en la cendra
i cendra en la neu. Contrast. Molt de ritme
(records de jazz). El valor d’escollir el camí
o els camins. Somatitzar el mal.
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