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POESIA, TEATRE I  NARRATIVA 
NOVETATS DE JULIOL I AGOST, 2019

 
POESI A  

 

Títol: Amb la maror 
Autor: Sebastià Perelló 
Editorial: Lleonard Muntaner, 2017 
  
 
 
 
 
 

 

Títol: Pèls i senyals 
Autor: Sebastià Perelló 
Editorial: Empúries, 2008 
 
 
 
 
 

 

Títol: Parlen els ulls 
Autora: Begonya Mezquita 
Editorial: Edicions del Buc, 2014 
  
 
 
 
 
 

 

Títol: Era 
Autor: Jaume C. Pons Alorda 
Editorial: LaBreu Edicions, 2018 
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Títol: Cala foc als ossos 
Autor: Jaume C. Pons Alorda 
Editorial: Terrícola, 2016 
 

  

 

Títol: Tots els sepulcres 
Autor: Jaume C. Pons Alorda 
Editorial: LaBreu Edicions, 2015 
  
 

 

 

 

Títol: Cremen cels 
Autors: Míriam Cano, Martí Sales, Antonia Vicens 
Editorial: LaBreu Edicions, 2017 
 
 
 
 
 

 
 

Títol: Los Angeles 
Autor/a: Ernest Farrés: il·lustracions, Joan Longas 
Editorial: Viena Edicions. 2015 
  

 
 
 
 
 
Títol: Els efectes imprevisibles dels camps magnètics 
Autor/a: Ernest Farrés 
Editorial: LaBreu Edicions, 2011 
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Títol: Dret al miracle 
Autor/a: Víctor Obiols 
Editorial: Proa, 2016 
 

 

  

Els autors a dalt esmentats van ser poetes convidats a la 13 Festa de la Poesia a 
Sitges (5-7 Juliol, 2019) 
  

 

TE ATRE  

 

Títol: El vici 
Autora: Núria Perpinyà 
Editorial: Arola Editors, 2019 
Sinopsi: Obra sobre l’addicció a internet. La seva ambientació és futurista i 
propera alhora. La història es desenvolupa en un psiquiàtric a la muntanya 
on es rehabiliten personatges peculiars: un polític estressat, un bromista que 
no calla, una wonder woman i una noia existencialista excessivament 
refinada. Som davant un experiment virtual i social creat i escrit online. “El 

vici” inclou més de mil tuits penjats a la xarxa. Atesa la popularitat d’internet, l’autora va 
considerar que li seria adient una escriptura col·lectiva. Qui sap, és possible que aquest 
llibre contingui algun tuit vostre. Del que no dubtem és que teniu mòbil i que, poc o molt, 
n’esteu viciats… 

 

Títol: Marc Artigau i Queralt 2009-2018 
Autor: Marc Artigau i Queralt 
Editorial: Arola Editors, 2019 
Sinopsi: 
Aquest volum inclou l’obra dramàtica original més significativa de Marc 
Artigau i Queralt escrita entre 2009 i 2018. Un total de deu obres -amb textos 
breus inclosos- que serveixen per capbussar-se en les ramificacions d’una 
poètica teatral en què l’atmosfera sovint lúgubre de les mitologies populars 

dona a entreveure múltiples identitats ferides, desorientades, escindides entre la projecció 
castradora d’uns desitjos que no els deixen existir i l’angúnia estimulant enfront de les 
volatilitats que caracteritzen la memòria. 
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Títol: Urtain 
Autor: Juan Cavestany; il·lustracions de David de las Heras 
Editorial: Nórdica, 2019 
Sinopsi: Urtain és una de les obres de teatre més importants de les 
representades a Espanya als últims anys. Va obtenir nou Premis Max en 
2010, entre ells els de Millor Espectacle, Direcció (Andrés Lima), Actor 
Protagonista (Roberto Álamo) i Autoria Teatral (Juan Cavestany). Ara 
s’edita com a primer títol de la nostra col·lecció de teatre il·lustrat. 
“No existia una biografia pròpiament dita i solvent de José Ibar, Urtain, així 

que vaig fer durant anys un treball d’hemeroteca, filmoteca, viatges a Cestona, entrevistes i 
records dels qui el van conèixer… La història més coneguda era la clàssica de la boxa: 
l’home pur que, enganyat per gent cobejosa, acaba en la misèria. Però sempre vam voler 
anar més enllà del tòpic de la joguina trencada i introduir a un protagonista amo dels seus 
actes i passions, i, per tant, més tràgic si cap, sense deixar d’homenatjar la memòria de 
Urtain i de la seva família”. Juan Cavestany 

 

NARR ATIV A  

 

 Títol: Contar es escuchar: sobre la escritura, la lectura, la imaginación 
Autora: Ursula K. Le Guin 
Editorial: Círculo de Tiza, 2018 
Sinopsi: Ursula K. Le Guin reuneix en aquest llibre els seus textos de no 
ficció en un diàleg amb el lector sobre assumptes tan aparentment dispars 
com la bellesa, la vellesa, la naturalesa, l’art o la política i la influència en la 
seva vida i en la seva obra d’autors com Tolstoi, Tolkien, Mark Twain o 
Borges. Sobre tots ells sobrevola la necessitat de la imaginació com a 

supervivència. “Crec que la imaginació és l’eina singular més útil que posseeix la humanitat”. 
“Contar es explicar” és un d’aquests llibres que cal llegir bolígraf en mà perquè subratllar i 
rellegir les paraules d’aquesta autora és endinsar-se en un territori sorprenent, carregat de 
lucidesa, coherència i valentia. Escrit en plena maduresa creativa, l’autora dibuixa en aquest 
llibre el resum d’un vida dedicada a la literatura i a l’activisme social.  

 

Títol: El Año del pensamiento mágico 
Autora: Joan Didion; ilustrado por Paula Bonet 
Editorial: Random House, 2019 
Sinopsi: En 2003, Joan Didion va haver d’afrontar la sobtada mort del seu 
espòs i la llarga malaltia de la seva única filla. Amb una fascinant distància 
emocional, l’autora narra la seva reacció a la tragèdia i al duel en un llibre 
que desborda honestedat i que ha captivat a milions de lectors a tot el món. 
Recuperem aquesta obra en una edició molt especial, amb il·lustracions 
inèdites de Paula Bonet, una de les artistes més prestigioses a Espanya. 

Didion posa les paraules i Bonet plasma la seva essència, resultant en un viatge detallat pel 
dolor, la pèrdua i la supervivència en una commovedora fusió artística. 
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“El llibre és un intent de transcendir l’estupor i contrasentit en què ens deixa sumits el dolor 
quan experimentem la mort d’algú molt proper.” Babelia 

 

Títol: He ballat (breument) la conga: antologia d’articles 
Autor: David Foster Wallace 
Editorial: Periscopi, 2019 
Sinopsi: Amb la ironia corrosiva que identifica la seva literatura, David 
Foster Wallace explora l’entorn més immediat i s’embarca en un creuer de 
luxe, es passeja per una fira de llamàntols i segueix la campanya electoral 
McCain 2000 per desconstruir els aspectes aparentment més marginals de 
la cultura popular i mostrar l’exuberància de la societat de consum. Aquest 
recull ens mostra el Wallace més incisiu, sempre disposat a evitar el tòpic i 

capgirar la normalitat aparent. 

 

Títol: Voces de Chernóbil 
Autora: Svetlana Alexiévich 
Editorial: DeBolsillo, 2015 
Sinopsi: Txernòbil, 1986. “Tanca les finestretes i fica’t al llit. Hi ha un 
incendi a la central. Vindré aviat.” Això va ser l’últim que un jove bomber va 
dir a la seva esposa abans d’acudir al lloc de l’explosió. No va tornar. I en 
certa manera, ja no va tornar a veure-li, doncs a l’hospital el seu marit va 
deixar de ser el seu marit. Encara avui ella es pregunta si la seva història 
tracta sobre l’amor o la mort. 

“Voces de Chernobil” està plantejat com si fos una tragèdia grega, amb cors i uns herois 
marcats per una destinació fatal, les veus dels quals van ser silenciades durant molts anys 
per una polis representada aquí per l’antiga URSS. Però, a diferència d’una tragèdia grega, 
no va haver-hi possibilitat de catarsi. 

“[…] per la seva escriptura polifònica, que és un monument al valor i al sofriment en el nostre 
temps.” paraules del jurat de l’Acadèmia Sueca en atorgar a l’autora el Premi Nobel de 
Literatura 2015. 

“Terribles i grotesques, les històries es consoliden pàgina a pàgina com els radionúclids 
instal·lats en els cossos dels supervivents.” The New York Times 

 


