40 poetes de menys de 40
Josep Pedrals

El conreu de la poesia com a afició privada és digne d’encomi.
El conreu de la poesia com a afició pública és una gosadia.
La desvergonya de qui proclama als quatre vents la seva veueta té el valor de l’audàcia, que a nivell
de qualitat poètica pot no voler dir res, però a nivell cívic i social és una afirmació rotunda que té preu.
Manifestar-se com a generador de valors artístics, fer-se visible i notori, vol dir també entregar-se a
l’ús de tothom, crear una entitat identificable sobre la qual es podrà considerar, opinar i jutjar.
“Seràs objecte d’amors, d’odis i de burles”.
La poesia privada treballa amb una resposta futurible i la poesia pública treballa amb aquest futurible
i amb un present. Fer públic també vol dir construir una concurrència, treballar uns espectadors,
donar forma a un auditori. L’exercici de present és l’estructuració d’aquesta trobada entre cadascú i
el seu públic: entre l’espectador i l’expectativa.
Enguany, doncs, per al dia de la poesia catalana a internet, exposem la intrepidesa perquè el públic
l’assaboreixi i faci d’àrbitre i de gormand. Presentem veus incipients (algunes prou distingides)
perquè cadascú hi trobi confort estètic per a les seves inclinacions o sotrac sorprenent per a les
seves inquietuds.
Tots són poetes nats després de l’any 1978, eclosionats en les primeres passes del segle XXI.
No tingueu clemència!
Tingueu sindèresi!

L'antologia
Una antologia editada per Josep Pedrals
PDF: 40 poetes de menys de 40, edició de Josep Pedrals
40 poetes menors de 40 anys ens han cedit els seus versos amb motiu del Dia de la poesia catalana
a internet. El resultat és una completíssima antologia de la poesia més recent, amb Josep Pedrals
com a curador.
http://lletra.uoc.edu/uploads/20180315/40poetes.pdf

Tots els poemes en PDF
PDF: Miquel Àngel Adrover i Perelló
'Despertars', 'La dona serp', 'Boira de records al pou nou', 'Marea', 'Què m'és qui ets?'.
http://lletra.uoc.edu/uploads/20180314/Miquel_A_Angel_Adrover.pdf
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PDF: Edgar Alemany
'Rau cant', 'Tresc olors', 'Mico còmic', 'Poca cosa'.
http://lletra.uoc.edu/uploads/20180314/Edgar_Alemany.pdf
PDF: Misael Alerm Pou
'Sempre es diu i s’escriu damunt una taula...', 'D'una mà estem agafats a la de Brossa...', 'Per tal de
donar cos a aquest paisatge...'.
http://lletra.uoc.edu/uploads/20180314/Misael_Alerm.pdf
PDF: Núria Armengol
'[ombres en el buit reclòs, mort follia] III', '[fer nit blanca] VI', '[fer nit blanca] XII', '[l'altra plàstica] Mir a
Mallorca', '[tranuitada paüra] II'.
http://lletra.uoc.edu/uploads/20180314/Nu_Aria_Armengol.pdf
PDF: Sara Bailac
'Ginebre', 'El sentit', 'Si volem, volem'.
http://lletra.uoc.edu/uploads/20180314/Sara_Bailac.pdf
PDF: Anna Ballbona
'Tu vés assajant amb les màscares...', 'Cuita, no temis pels gripaus...', 'Sembla que eixarreït ja ho
digui tot...', 'Yukio Mishima s’obrí el ventre per matar-se...', 'El senyor de la carota desafortunada...'.
http://lletra.uoc.edu/uploads/20180314/Anna_Ballbona.pdf
PDF: Maria Cabrera Callís
'Cançó dels dies de cada dia', 'Gènit i figura', 'L'estremiment de les dàlies'.
http://lletra.uoc.edu/uploads/20180314/Maria_Cabrera_.pdf
PDF: Mireia Calafell
'Març', 'Subjuntiu', 'Set', 'Poètica', 'Dafne'.
http://lletra.uoc.edu/uploads/20180314/Mireia_Calafell.pdf
PDF: David Caño
'Era molt difícil eliminar totes les ombres...', 'La llibertat'.
http://lletra.uoc.edu/uploads/20180314/David_Cano.pdf
PDF: Eduard Carmona
'Ocell 2 / Alguns conflictes', 'Altruisme animal', 'Costelles'.
http://lletra.uoc.edu/uploads/20180314/Eduard_Carmona.pdf
PDF: Roc Casagran
'18.', 'Fem com si no sabéssim el final (del conte)?', 'Tot va bé (i és de nit)'.
http://lletra.uoc.edu/uploads/20180314/Roc_Casagran.pdf
PDF: Gerard Cisneros Cecchini
'El melancohòlic', 'Constant retorn', 'Secam'.
http://lletra.uoc.edu/uploads/20180314/Gerard_Cisneros.pdf
PDF: Jaume Coll Mariné
'Les vaques', 'Les guineus', 'Cavalls blaus', 'Verdaguer'.
http://lletra.uoc.edu/uploads/20180314/Jaume_Coll.pdf
PDF: Carles Dachs Clotet
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'D'anou', 'Cada gest', 'Digues, matí, la blavor blanca, digues...', 'Mentre les bromes cremen sang de
gerd...', 'El vespre enquitranat s’encén de vi...', 'Sentim el vent que cruix de grana i d’ors...'.
http://lletra.uoc.edu/uploads/20180314/Carles_Dachs.pdf
PDF: Martina Escoda
'Muda com la sal', 'Blanca', 'Poema espia', 'Conte d'hivern', 'Trenada dins el llavi...'.
http://lletra.uoc.edu/uploads/20180314/Martina_Escoda.pdf
PDF: Isabel Garcia i Canet
'Poema', 'Boca de nit', 'Exili', 'J'espionne le monde'.
http://lletra.uoc.edu/uploads/20180314/Isabel_Garcia.pdf
PDF: Anna Gas Serra
'27 d’abril II', '5 de juliol', '20 de juliol', '29 de juliol II'.
http://lletra.uoc.edu/uploads/20180314/Anna_Gas.pdf
PDF: Guillem Gavaldà
'T'obres', 'Podrir-me', 'Aus a la tràquea', 'Afluents', 'Nocturnitat.'.
http://lletra.uoc.edu/uploads/20180314/Guillem_Gavalda_A.pdf
PDF: Àngels Gregori
'Hivern', 'Where the streets have no name', 'Magnolia Bakery', 'Un mapa (recordant Elisabeth
Bishop)', 'Atlas'.
http://lletra.uoc.edu/uploads/20180314/Angels_Gregori.pdf
PDF: Anna Gual
'Magma', 'L'evidència', 'Adults', 'T'estimem per qui no ets', 'Re-re-re-besàvia'.
http://lletra.uoc.edu/uploads/20180314/Anna_Gual.pdf
PDF: Rubén Luzón
'Que estenga el meu velam...', 'De la naturalesa de l'emplastre...', 'Esponerosament carnal, aquest
seguici...', 'No espere ja gran cosa d’aquest vici...'.
http://lletra.uoc.edu/uploads/20180314/Ruben_Luzon.pdf
PDF: Laia Martinez i Lopez
'A. masturbadora', 'Pel camí colgat...', 'Sento una tristesa immensa...', 'Reptilianes', 'Quan vaig
néixer, tenia ales...'.
http://lletra.uoc.edu/uploads/20180314/Laia_Martinez.pdf
PDF: Carles Morell
'Amb els anys, les distàncies...', 'La barraca de canyes i llumins...', 'I', 'A la meva amiga Lara'.
http://lletra.uoc.edu/uploads/20180314/Carles_Morell.pdf
PDF: Àngels Moreno
'Pòstuma', 'Samària', '11', '17'.
http://lletra.uoc.edu/uploads/20180314/A_Angels_Moreno.pdf
PDF: Sònia Moya
'Estudi número 1 del teu cos rere la pluja', 'Bobina', 'Visita del teu nom'.
http://lletra.uoc.edu/uploads/20180314/Sonia_Moya.pdf
PDF: Laia Noguera i Clofent
'El doble', 'Després m’he vist de fora...', 'Per això, com que sóc filla...'.
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http://lletra.uoc.edu/uploads/20180314/Laia_Noguera.pdf
PDF: Cèlia Nolla i Yeste
'1.', '2.', '3.', 'Com canvien els vespres...'.
http://lletra.uoc.edu/uploads/20180314/Celia_Nolla.pdf
PDF: Meritxell Nus i Gallart
'Armes blanques', 'Inventari intern', 'Una illa'.
http://lletra.uoc.edu/uploads/20180314/Meritxell_Nus.pdf
PDF: Lucia Pietrelli
'La violència del pes, les plomes...', 'Anatomia XI', 'Volia entrar...', 'Quan un riu...', 'Quan fèiem caure
el món...', 'En la trama de la pluja...'.
http://lletra.uoc.edu/uploads/20180314/Lucia_Pietrelli.pdf
PDF: Jaume C. Pons Alorda
'Transmigració', 'Príncep de Pertot, Reina d'Absolut', 'El cometidor de l'impur', '21-19 Pota de lleó'.
http://lletra.uoc.edu/uploads/20180314/Jaume_C_Pons.pdf
PDF: Àlex Reig
'Westwego!', 'I.', 'Retrat convex de l'artista'.
http://lletra.uoc.edu/uploads/20180314/Alex_Reig.pdf
PDF: Marc Rovira Urien
'Seguici', 'Condensation cube', 'Aristòcrates', 'Argos', 'Gos'.
http://lletra.uoc.edu/uploads/20180314/Marc_Rovira.pdf
PDF: Xavier Serrat i Brustenga
'Braçades', 'Home só, s’encomana ma paüra...', 'Autoretrat foteta'.
http://lletra.uoc.edu/uploads/20180314/Xavier_Serrat.pdf
PDF: Maria Sevilla Paris
'Terral', 'I la culpa', 'Bleu, saignant, à point, bien cuit', 'It follows', 'Nocturn torçor'.
http://lletra.uoc.edu/uploads/20180314/Maria_Sevilla.pdf
PDF: Irene Solà Sàez
'Dorms al meu costat...', 'L’ànec lleig de la meva panxa...', 'Si l’euga pastura al jardí...', 'La teva pell
suau...', 'M’aboco, irresponsable...', 'Et van coure rodona...', 'Hi ha paraules esquifides...'.
http://lletra.uoc.edu/uploads/20180314/Irene_Sola.pdf
PDF: Adrià Targa Ramos
'Les primeres flors', 'Habitació 227', 'Misèria'.
http://lletra.uoc.edu/uploads/20180314/Adria_Targa.pdf
PDF: Pau Vadell i Vallbona
'Temps d'incertesa', 'Xibeques postergades a exercir de mestres de català a/en un país inconcret',
'Cant I'.
http://lletra.uoc.edu/uploads/20180314/Pau_Vadell.pdf
PDF: Gabriel Ventura
'1', '2', '3'.
http://lletra.uoc.edu/uploads/20180314/Gabriel_Ventura.pdf
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PDF: Blanca Llum Vidal
'Jafre', 'La flor de dins', 'Balada de l'Habitud i la Bruixa'.
http://lletra.uoc.edu//uploads/20180314/Blanca_Llum_Vidal.pdf
PDF: Pere Vilanova
'On absence / De l'absència'.
http://lletra.uoc.edu/uploads/20180314/Pere_Vilanova.pdf
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