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Reduccions (1977-...)
Aquesta és una publicació periòdica dedicada a la poesia i als fenòmens que s'hi relacionen. El
primer número va aparèixer el gener de 1977 i des d'aleshores ha estat un punt de referència obligat
de l'activitat poètica al nostre país. Vint-i-cinc anys d'existència fan de Reduccions la publicació sobre
literatura poètica amb més solidesa i solvència de la nostra història cultural.
Atenta a la poesia actual, la revista Reduccions en publica textos i n'examina les tendències, però
també inclou assajos sobre la poesia de tots els temps i publica textos inèdits d'autors coneguts.
Reduccions incorpora al nostre àmbit lingüístic autors i aspectes de l'activitat poètica a l'estranger,
tant en estudis com en traduccions. La revista ha publicat números monogràfics dedicats a la
presentació o a l'anàlisi d'un autor concret (Paul Celan, Antoni Pous, J.V. Foix, Joan Vinyoli, Carles
Riba, Josep Carner, Giacomo Leopardi, Marià Manent), a la poesia d'un país concret (poesia
neerlandesa, poesia basca contemporània, poesia friülana moderna i poesia occitana
contemporània), o a una temàtica específica (Poesia i Ciència), sempre incloent textos de creació
inèdits.
Les cobertes dels diferents números duen les firmes de reconeguts artistes del nostre país: Salvador
Dalí, Antoni Tàpies, Josep Guinovart, Narcís Comadira, Robert Llimós, Enric Satué i Enric Pladevall,
entre molts d'altres, han estat autors dels dissenys que han definit la imatge de la revista durant més
de dues dècades.
El director de la revista és Lluís Solà i Sala, i el consell de redacció està format per Miquel Martí i Pol,
Jordi Sarrate, Segimon Serrallonga, Ricard Torrents, Marc Granell, Francesc Codina, Joan Mas i
Víctor Sunyol.
Números especials de la revista
Núm. 7 (1979). Dedicat a J.V. Foix.
Núm. 10 (1980). Dedicat a la poesia neerlandesa (flamenca). A cura de Bob de Nijs.
Núm. 11 (1980). Dedicat a la poesia neerlandesa (holandesa).
Núm. 22 (1984). Dedicat a la poesia basca contemporània. A cura de Jon Kortazar.
Núm. 23/24 (1984). Dedicat a Carles Riba.
Núm. 29/30 (1986). Dedicat a Josep Carner.
Núm. 36 (1987). Dedicat a Giacomo Leopardi.
Núm. 37 (1988). Dedicat a Marià Manent.
Núm. 50/51 (1991). Dedicat a la poesia occitana contemporània. A cura de Jaumes Privat.
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Núm. 62/63 (1994/1995). Dedicat a les relacions entre poesia i ciència. A cura de David Jou.
Núm. 65/66 (1996). Dedicat a Paul Celan.
Núm. 72 (2000). Dedicat a Ausiàs March.
Núm. 73/74 (2001). Dedicat a Segimon Serrallonga.

biobibliografia
bibliografia
WEB: Articles sobre la revista (Traces)
http://traces.uab.cat/search?ln=ca&p=reduccions+revista&f=keyword&action_search=Cerca&c=Trac
es+%3A+base+de+dades+de+llengua+i+literatura+catalanes&sf=&so=d&rm=&rg=10&sc=1&of=hb
WEB: Què hi ha a la Biblioteca de Catalunya
http://cataleg.bnc.cat/search*cat/?searchtype=t&searcharg=Reduccions&sortdropdown=-&searchsco
pe=13&searchscope2=13&SORT=D
WEB: Reduccions a Dialnet
Fitxa de la revista a Dialnet, el portal de difusió de la producció científica universitària.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=13287

comentaris
Crítica
WEB: Web de la revista
Pàgina de la revista, amb les cobertes, autors, temes i tots els números publicats fins a l'actualitat.
http://www.raco.cat/index.php/Reduccions
PDF: 25 anys de Reduccions
Entrevista a Segimon Serrallonga amb motiu de la commemoració dels 25 anys de la publicació
d'aquesta revista a l'Avui (17/01/02), pàg. 1, pàg. 2 i pàg. 3.
http://www.traces.uab.es/tracesbd/avui/av01351a.pdf
WEB: Mort de Segimon Serrallonga a VilaWeb
Notícia de la mort de l'impulsor de les revistes Reduccions i Inquietud a VilaWeb (10/04/02).
http://www.vilaweb.cat/noticia/493615/mort-segimon-serrallonga.html
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