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POESI A,  NARRATIV A I  TE ATRE 

NOVET ATS DE NOVEMBRE 2019 
 

 
POESI A 

 
 
Destaquem… 
 

Títol: Les Escriptures de l’univers = The scriptures of the universe 
Autor: David Jou 
Editorial: Viena Edicions, 2019 
 

El nou poemari de David Jou, físic i poeta, és una antologia bilingüe 
de poemes sobre temes científics en què l’autor busca fer de la 
ciència un aspecte particular -intens, bell i fructífer- del diàleg entre el 
món i la vida. 

 

 

Títol: Variacions profanes 
Autor: Marta Pessarrodona 
Editorial: Viena Edicions, 2019 
 
“Si parléssim de vins, diria que amb aquest desè recull de poemes, 
“Variacions profanes”, estem davant d’un gran reserva o d’un 
Premier Grand Cru: un d’aquests vins madurat durant molts anys en 
què es produeix una perfecta integració dels tanins amb la fusta. 
Cada glop ens acara amb una amalgama de colors, olors i sabors 
d’allò més acoblada, densa, profunda i reminiscent, com cada poema 
exsuda temps i confiança en aquest lent procés d’elaboració: per 

això els de Marta Pessarrodona tenen tants estrats de sentit, deixen pòsit i comporten, ai 
las, efectes secundaris.” Del pròleg d’Àlex Susanna. 

Marta Pessarrodona, Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 2019 
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Altres novetats de poesia…

 
Títol: Autoretrat en un mirall convex 
Autor: John Ashbery 
Editorial: Llibres del Segle, 2019 
 
Títol: Llibres de poesia: amb tots els comentaris del poeta 
Autor: Carles Riba 
Editorial: Edicions 62, 2019 
 
Títol: Un lugar difícil 
Autor: Karmelo C. Iribarren 
Editorial: Visor Libros, 2019 
 
Títol: Una Vela en el mar blau: antologia de poesia catalana moderna de tema grec 
Autors: VVAA. Edició de D. Sam Abrams i Eusebi Ayensa. 
Editorial: Edicions Cal·lígraf, 2019 

NARR ATIV A

 

Destaquem… 
Títol: Química orgànica 
Autor: Josep Lluís Micó 
Editorial: Edicions Saldonar, 2019 
 
El periodisme és una arma poderosa, i Josep Lluís Micó ho demostra 
a Química orgànica. Catedràtic de Periodisme, ara torna als seus 
orígens, al carrer, a la crònica més severa de la realitat. 

Després d’hores i hores d’entrevistes a desenes de persones, Micó 
ens presenta dos relats periodístics d’una cruesa que desarma qui 
els llegeix i li fa revisar dràsticament el seu sistema de valors. 

El primer relat, “Els fets i la pols”, explica en primera persona l’odissea de l’Eva, una dona 
de la zona alta de Barcelona a qui un accident familiar inesperat li canvia la vida i li fa 
explorar espais que mai hauria pogut imaginar que existien. 

El segon, “Papallona, esquena, braça, crol”, recrea només amb els diàlegs dels 
protagonistes una matinada de les festes de Moros i Cristians d’una població valenciana, 
presidida pels excessos en el consum de drogues, la promiscuïtat sexual, les infidelitats 
sentimentals, el masclisme i el maltractament d’animals.
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Títol: Un Aire anglès 
Autor: Miquel Berga 
Editorial: Edicions del Periscopi, 2018 
 
Els textos de Miquel Berga generen oasis amables enmig del 
bombardeig frenètic de l’actualitat. Aquest llibre ens ofereix una 
selecció d’articles endreçats en un abecedari particular, el diccionari 
personal d’un anglòfil que no perd mai de vista qui són els seus i des 
d’on escriu. 

Teniu a les mans un antídot contra l’encarcarament moral i altres 
formes de tibantor social. Una prescripció literària i de literats on l’humor es barreja amb 
una literatura periodística tant mordaç com compassiva. En aquestes pàgines hi desfilen, 
sempre presentats en un to menor, una multitud d’escriptors de la gran tradició 
anglosaxona sense oblidar personatges dedicats a feines més prosaiques, com Winston 
Churchill i la mateixa reina d’Anglaterra. 

Miquel Berga ens obre les portes del museu de la petita i gran història, del que ens és 
propi i del que ens és aliè, construint un paisatge capaç d’incloure tant la calidesa 
mediterrània com la pluja i les nuvolades del nord. A “Un aire anglès” la idea de la 
literatura com a memòria cultural col·lectiva plana per sobre i per dins de cada article i 
s’acaba incrustant, de manera imperceptible, en la ment dels lectors que s’hi 
submergeixen. 

Altres novetats de narrativa 

Títol: Cartes a un amic alemany 
Autor: Albert Camus 
Editorial: Lleonard Montaner, 2019 
 
Títol: Cartes d’un polemista: 1907-1973 
Autor: Eugeni Xammar 
Editorial: Quaderns Crema, 2019 
 
Títol: De profundis 
Autor: Oscar Wilde 
Editorial: Edicions de la ela geminada, 2019 
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TE ATRE

Destaquem… 

Títol: La Rambla de les floristes: comèdia en tres actes 
Autor: Josep Mª de Sagarra 
Editorial: Arola, 2019 
 
A la Rambla de les Flors, s’hi passegen amb tota promiscuïtat les 
múltiples facetes de la calidoscòpica realitat barcelonina. Testimoni 
d’excepció de les agitacions polítiques, la parada de l’Antònia ofereix 
perfums i colors a tothom que s’hi vol acostar, mentre resta fidel al 
passeig que l’ha vist créixer. I avui, vuit dècades després que Josep 
M. de Sagarra escrivís la seva oda al carrer més emblemàtic de 
Barcelona, la Rambla continua vertebrant les confluències de la 

nostra realitat. Un clàssic del teatre català en què ressonen les commocions polítiques de 
dos moments estructurals en la nostra història recent. Per una banda, l’estrena va ser el 
març del 1935, mesos després que Lluís Companys proclamés l’Estat Català. Per una 
altra banda, l’obra està ambientada poc abans de la revolució de la Gloriosa de 1868, amb 
què es posaria fi a les tres dècades del regnat d’Isabel II. 

Fins el 24 de novembre la podeu veure representada al TNC.  

Altres novetats de teatre 

Títol: Conte d’hivern 
Autor: William Shakespeare 
Editorial: Vicens Vives, 2019 
 
Títol: Mesura per mesura 
Autor: William Shakespeare 
Editorial: Vicens Vives, 2019 
 
Títol: Tot va bé si acaba bé 
Autor: William Shakespeare 
Editorial: Vicens Vives, 2019 
  

 


