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AMB UN RAM DE FLORS A LA MÀ.»
AGUSTÍ BARTRA

ABRAMS, D. Sam [cur.]. Llum a les golfes: una antologia del haiku modern i
contemporani en català. Barcelona: Viena, 2019
Selecció de cent dotze anys de producció poètica de haikus a les terres de parla
catalana.
ADÓN, Pilar. Las órdenes. Madrid: La Bella Varsovia, 2018
Poemes que qüestionen totes aquelles expectatives que es dipositen en la dona:
créixer, cuidar, reproduir-se, seguir cuidant...
Premi Libro del Año de la Asociación de Librerías de Madrid 2018.
APOLLINAIRE, Guillaume. Cal·ligrames: poemes de la pau i de la guerra
(1913-1916). Barcelona: Stonberg, 2008. Traducció de Jordi Castelló i Àlex
Susanna
La primera versió íntegrament en català del llibre més important de la poesia
experimental de començaments del segle XX.
ASHBERY, John. Autoretrat en un mirall convex. Girona: Llibres del Segle,
2019. Traducció de Melcion Mateu
L’obra més ben valorada de John Ashbery (publicada el 1975), la qual inclou el
poema que dona nom a aquest llibre. El quadre de Francesco Mazzola li va
fascinar tant, que temps després va escriure 557 versos sobre l’acte creatiu.

BARTRA, Agustí. Ecce homo: elegies. Palma: Lleonard Muntaner, 2018
Ecce homo (1968) és un dels cims indisputables de la lírica catalana del segle XX
i el llibre de Bartra amb més edicions publicades. En aquesta del 2018, Sam
Abrams fa un extens pròleg i hi recull fragments de la correspondència de l’autor.
BERGER, John. Poemes escollits. Barcelona: Edicions de 1984, 2019.
Traducció de Montse Basté i Martí Sales

CAMPS MUNDÓ, Carles. La mort i la paraula: obra poètica (1988-2018).
Girona: Llibres del Segle, 2018
Poesia de reflexió sobre les limitacions del llenguatge i la finitud del món. Versos
que juguen amb la sintaxi i el sentit, sovint difícils, però amb imatges d’una gran
intensitat.
CARDONA, Ramon. Tocat i enfonsat. Barcelona: Proa, 2019
Premi Miquel de Palol 2019.
CAROL BRUGUERA, Albert. Regalimant tinta entre el tu i jo. Bellcaire: Vitel·la,
2019
CARVER, Raymond. Todos nosotros: poesía completa. Barcelona:
Anagrama, 2019. Traducció de Jaime Priede
El conegut narrador nord-americà va fer més de tres cents poemes que escrigué
paral·lelament als seus contes. Són versos realistes que expliquen històries de
gent corrent; versos directes i lúcids sense excessos retòrics.
CASASSES, Enric. El Nus la flor. Barcelona: Edicions Poncianes, 2018
Inclou els poemes que Casasses va anar escrivint en diverses llibretes al llarg de
tres anys i tots els dibuixos que els acompanyaven. El disseny busca reproduir el
format caòtic i eclèctic de les llibretes escrites i pintades a mà.
Premi de la Crítica Catalana 2018.
FARROJZAD, Forug. Eterno anochecer. Madrid: Gallo Nero, 2019. Traducció
de Nazanin Armanian
Farrojzad fou una poeta i cineasta que es va rebel·lar contra els estereotips
femenins iranians dels anys cinquanta i seixanta i que, actualment, cinc dècades
després de la seva tràgica mort als trenta-dos anys, continua sent una de les
veus més importants i revolucionàries de la literatura persa.

FONT MASSOT, Rosa. Celobert. València: Tres i Quatre, 2019
XXXIXè Premi Senyoriu d’Ausiàs March.
FUSTER, Felícia. Obra poètica: 1984-2001. Barcelona: Proa, 2010
Pintora i poeta, Felícia Fuster va començar a publicar als seixanta-tres anys.
Aquesta circumstància i el fet que el 1950 va marxar de Catalunya per no tornar
més, ha comportat que la seva obra quedi al marge dels reconeixements que li
pertocarien. Enguany s’ha traduït al francès en una antologia bilingüe publicada
per l’editorial Trabucaire.
GARCÍA FAET, Berta. Los salmos fosforitos. Madrid: La Bella Varsovia, 2017
Premio Nacional de Poesía Joven 2018.
GARCÍA LLORENTE, Ana Isabel. La escala de Mohs. Barcelona: Aguilar, 2019
L’únic llibre de poemes de la politòloga, rapera i poeta Gata Cattana morta el
2017 quan tenia només vint-i-cinc anys. Aquesta edició inclou dos poemes
inèdits i el pròleg d’Irene X.
GARCÍA LORCA, Federico. Poesía completa. Buenos Aires: Losada, 2017
GUAL, Anna. Altres semideus. Barcelona: La Breu, 2019
Últim llibre de la trilogia Arrel trinitat, precedit de Molsa (2016) i El tubercle
(2016). Són versos breus, depurats i místics.

HUXLEY, Aldous. Poesía completa. Madrid: Cátedra, 2011. Traducció de Jesús
Isaías Gómez López
MARÇAL, Maria Mercè. Desglaç (1984-1988). Barcelona: Edicions 62, 2018
MARÇAL, Maria Mercè. Raó del cos. Barcelona: Edicions 62, 2018

MARTÍNEZ BAUTISTA, María. Galgos. Madrid: La Bella Varsovia, 2018
Premi Los Libreros Recomiendan 2019.
MILTON, John. El paradís perdut. Martorell: Adesiara, 2014. Traducció de
Josep M. Boix i Selva
PESSARRODONA, Marta. A favor nostre. Barcelona: Godall, 2019

PESSARRODONA, Marta. Variacions profanes. Barcelona: Viena, 2019
Últim llibre de la poeta que aquest any ha rebut el 51è Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes.
RIBA, Carles. Llibres de poesia: amb tots els comentaris del poeta.
Barcelona: Edicions 62, 2019
Tots els llibres de poesia que va publicar Carles Riba (incloent-n’hi dos que van
quedar inèdits), acompanyats per tots els comentaris que va deixar fets en
lectures, cartes o assaigs de cadascun dels poemes.
SALES, Pepe. La passió segons Pepe Sales. Barcelona: La Breu, 2019
Edició ampliada del llibre Sense re, sense remei, amb una extensa mostra de la
seva pintura, les seves Cançons d’amor i droga, els diaris, correspondència i
apunts.
VILARIÑO, Idea. Poesía completa. Barcelona: Lumen, 2016
Els versos de la poeta uruguaiana són tristos, profètics i tensos, i transiten
sempre cap als extrems. És una poesia per viatjar cap endins, cap al dolor. La
mort hi és present, però hi és al costat de l’esplendor de la vida, dels embats de
l’amor i de la dialèctica entre l’absència i el record.
VITALE, Ida. Poesía reunida. Barcelona: Tusquets, 2017
Poeta uruguaiana que el 2018 va rebre el Premio Cervantes.

