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Aquesta antologia vol posar a l'abast del públic lector la interessant i,
malauradament, no prou coneguda obra po?tica de Maria Castanyer. Amb els
poemes que la integren viurem la Girona de la postguerra i la Califòrnia dels
anys setanta; beurem aigua de les fonts d'Olot i ens mullar? els peus el mar
de Tossa; contemplarem personatges bíblics i establirem di?legs amb l'infinit;
gaudirem del pas de les estacions i ens deixarem esgarrinxar per les roses
fragants. Els temes de la seva poesia provenen "d'aquells petits moments de
la vida "que ens fan tant mal o ens donen un pessigolleig de felicitat": la
glopada fosca de les hores amargues o plenes de desig d'enceses
esperances, les descobertes que hom ha fet mirant endins, melangies tallades
amb ganivet, l'espiral oberta dels records, la sorra gastada dels dies, passats
o per venir. I, sobretot, l'amor: frustrat, no correspost, il.lusionat, interromput,
desitjat, madur, sensual i gairebé místic".
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Maria Castanyer i Figueres
(Girona, 1913 - Blanes, 2003). Poeta, narradora i periodista; de vida intensa,
fruit de múltiples superacions i de la recerca constant d'una anhelada
independència. Es va donar a conèixer com a poeta en publicacions
periòdiques gironines de mitjans anys quaranta i, com a periodista, amb
col·laboracions a Destino i Tele-Estel i com a part de l'equip fundador de la
revista Presència. Fou guardonada en nombrosos certàmens literaris, d'entre
els quals cal destacar la flor natural als Jocs Florals de la Llengua Catalana
celebrats el 1959 a París. Va publicar dos reculls poètics en català
&ndash;Cançons del color del temps (Girona, 1949) i Retrobar-me en la terra
(1958)&ndash;, un en castellà &ndash;Muriendo en el silencio (Barcelona,
1953)&ndash; i el relat autobiogràfic Vocació de viure (Blanes, 1993).
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