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Aquest any celebrem el dia mundial de la
Poesia en unes circumstàncies molt
particulars, sense poder obrir les biblioteques,
des de les de Girona he fet una tria de deu
llibres dels molts llibres de poemes que
trobareu a la plataforma eBiblio. D'obres
completes, a noves veus de la poesia, passant
Recull
de llibres
per clàssics d'altres
llengües
i llibres per
poesia
aprendre a llegir de
poesia,
aquesta son les
disponibles en
nostres propostes.
ebook
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TOTS ELS POEMES

Les dones i els dies
Gabriel Ferrater

Les dones i els dies (1968) és el volum en què
Gabriel Ferrater va aplegar tota la seva poesia.
Aquesta edició presenta per primera vegada, a
més del text definitiu de Les dones i els dies,
tots els altres poemes que Ferrater havia
publicat en revistes o que havia inclòs en els
tresvolums previs i després no va recuperar.

La llengua abolida
Maria Mercè Marçal

En un sol volum, tots els llibres de poemes
publicats per Marçal en vida i també totsels
poemes pòstums d'aquesta poeta,
traductora, narradora i activista cultural i
feminista.

Poesía completa
Jorge Luis Borges

Indissociable dels seus contes i assajos, la
poesia de Borges és part indispensable de
l'univers borgià i constitueix una indagació
paral·lela als temes que sempre van
apassionar-lo: els llibres, la memòria, els
laberints, els miralls, l'amor o l'eternitat.

NOVES VEUS

Animals d'hivern
Eva Baltasar

Eva Baltasar, recentment reconeguda com a
novel·lista porta una llarga carrera com a
poeta, amb Animals d'hivern va guanyar el
Premi de poesia Sant Cugat a la memòria
de Gabriel Ferrater de 2016

La ciutat cansada
Maria Cabrera

Barreja de poemes i proses poetiques amb
aquest llibre breu però intensíssim Maria
Cabrera va consolidar-se com una de les
veus més rellevants entre la nova fornada de
poetes del nostre país.

Un arbre molt alt
Jaume Coll Mariner

Un arbre molt alt, format per una
quarantena de poemes, va convèncer el
jurat del cinquanta-cinquè Premi de Poesia
Ausiàs March de Gandia per la potència amb
què evoca el món natural i domèstic d'un
racó d'Osona.

DUES ANTOLOGIES

Mig segle de poesia catalana
Del Maig del 68 al 2018
Mig segle de poesia catalana,de Vicenç Altaió i Josep M. SalaValldaura, aplega més de 200poemes i poetes i fa conèixer
tota la varietat i el seguit de tendències de la poesia catalana
delsúltims 50 anys. L’antologia s’inicia el Maig del 68 com a
cap d’una revolta estètica i social i estanca amb la presència
dels poetes més joves,.

Una fiebre de ti mismo
Poesía del romanticismo inglés
Wordsworth, Coleridge, Lord Byron, Shelley i Keats constitueixen
una seqüència que sota el nom de poesia romàntica anglesa
pot posar-se al costat del teatre grec o de la novel·la russa com
un dels cims indiscutibles de l'esperit humà, i ningú hauria de
deixar-los passar.

..
TRADUIDA

Sóc vertical

Sylvia Plath

Aquesta edició bilingüe dels poemes de Sylvia Plath, publicada
per primera vegada a Proa l’any 2006 itotalment exhaurida a dia
d’avui, obeeix a la necessitat d’oferir, en la seva traducció al
català, elmillor de l’obra d’aquesta important autora, sens dubte
un referent com a poeta i com a feminista. Traducció de la poeta
i traductora Montserrat Abelló..

Cançoner

Francesco Petrarca
El Cançoner de Petrarca és el primer cançoner de poesia lírica
europea, que es convertirà en model poètic absolut fi ns a l’inici del
segle XX. La importància de Petrarca rau en el fet d’haver creat un
espai líric plenament humà en què s’han reconegut els poetes
modernss i contemporanis.El traductor i poeta Miquel Desclot
culmina una traducció brillant que l’ha ocupat els últims quinze
anys.

SOBRE POESIA

Marques de foc
Narcís Comadira
Marques de foc és una joia literària, un rar present que ens fa un
dels nostres millors poetes, un viatge per la història de la poesia
universal a través dels poemes que l'han marcat, amb marques de
foc, a l'ànima i a la poesia. Aquest llibres està teixit amb molts fils
diversos. És una mescla d'autobiografia, antologia, memòries i
assaig i, encara, de mostres de traducció. Marques de foc recull els
poemes més importants en la vida de Narcís Comadira.

Como leer un poema
Terry Eagelton
Com llegir un poema tenint en compte especialment el to, el ritme, la
textura i l'aire? No limitant-se tan sols a «allò que diu». Per demostrar
com portar-ho a la pràctica, Terry Eagleton, un dels grans teòrics de la
literatura, escull un ampli ventall de poemes des del Renaixement fins
als nostres dies i els sotmet a una anàlisi detallada, brillant i revelador,
plantejant una sèrie de preguntes clau: què és la poesia i en què es
diferencia de la prosa.

