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Cantar? Qui coneix com en Celdoni els ocells de tot plomatge i les veus que
emeten, agradoses, estridents o inquietants? I justament en aquests dies de
silencis motorils, qui millor que en Celdoni per sentir-los i fer-los refilar en els
seus poemes? Sí, la poesia d'en Celdoni és multimèdia, com es diu avui: tot hi
canta, i tots els colors s'hi fan presents. (Del pròleg d'Isidor Marí) Pròleg
d'Isidor Marí / Epíleg de Lloll Bertran
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Celdoni Fonoll
Celdoni Fonoll és cantant, recitador, poeta i músic. Però, sobretot, ha estat i
és un bon difusor de la poesia als Països Catalans. Ha fet molts recitals i ha
publicat 13 discs i 37 llibres. Publicacions a partir de l'any 2000. Discs:
Antologia (2008), Antologia/2 (2015), Cançons de natura [Ocells, flors, bolets]
(2016). Llibres: Versos dispersos (2001), Quin món de mones! (2006, amb
Lloll Bertran), Obscenitats i tendreses (2009), 69 [Antologia eròtica] (2011),
Versos, versets i versots [Humor, sàtira, erotisme, amor, natura, país, vida]
(2014), Haikús del parc Güell i altres versos (2015) i Enllaçats de groc [Versos
per la llibertat] (2018). Poesia naturalística: dotze volums que constitueixen
una obra absolutament insòlita, extensa i única: Veus d'ocells (2000), 60
ocells (2002), Bones herbes (2004), Aucells (2006), Fascinants bolets (2006),
Arbres dels nostres paisatges (2007), Mamífers peluts [Del llop a la
musaranya] (2008), Herbes amigues (2009), Bèsties i bestioles [Peixos de riu,
amfibis, rèptils, insectes...] (2010), Veus d'ocells/Bells ocells (2011), Abril florit
[Herbes de muntanya i del pla] (2012) i Ales i pètals [Ocells, papallones, flors]
(2013). Llibres memorialístics: El caminant del parc [Dietari 2011/2012] (2016),
Gelós de vida [Dietari 2013/2014] (2017), Amb senyera d'esperança [Dietari
2015/2016] (2018) i Guanyarem la llum [Dietari 2017/2018] (2019).
www.celdonifonoll.cat
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