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"L'Eudald Puig és un dels millors poetes que ha donat la literatura catalana de
finals del segle XX i del canvi de segle. No crec que hi hagi moltes literatures
de països més o menys civilitzats que es puguin permetre el luxe de deixar de
banda escriptors de la seva categoria."
David Castillo
"L'Eudald Puig és un poeta de l'esgarrifança. Cada una de les seves paraules
amenaça el lector de fer-lo esgarrifar, perquè l'enfronta al buit de la vida però
també a la seva plenitud."
Jordi Llavina
"L'Eudald Puig és un poeta que viu de manera intensa l'obsessió per la poesia
i per la creació, fins al punt que això li condiciona bona part de la vida i de
l'experiència."
Jaume Aulet
"L'obra d'Eudald Puig no és massa extensa però sí d'una profunditat radical."
Anna Carreras

Preu: 20 €
ISBN: 978-84-942818-6-0
Mides: 150x210 cm
Pàgines: 518 pg.
Enquadernació: rústica

Carrer Migdia, 2, 2n 1a - 17002 Girona - T. +34 972 200 084 -

Autor/s del Llibre

Eudald Puig
Eudald Puig (1948-2013) és un dels grans desconeguts de la poesia catalana
recent. Per què? No pas perquè marqui una tendència, perquè sigui capaç
d'il·lustrar les línies mestres de l'evolució del gènere, perquè connecti amb els
postulats de cap mena de postmodernitat. Per una cosa molt més senzilla:
perquè és un poeta que viu de manera molt intensa l'obsessió per la poesia i
per la creació, (fins al punt que això li condiciona bona part de la vida i de
l'experiència), que té una preparació molt sòlida com a lector, un bon domini
del llenguatge i que és capaç d'oferir-nos una visió poètica del món a través
d'aquest llenguatge, la qual ens arriba com a lectors i no ens deixa indiferents.
Gens indiferents.
Esperem que aquesta edició de la seva obra completa serveixi per
rescabalar-nos d'aquest greuge i situar la seva poesia en el lloc que mereix. Si
més no ens haurà servit per descobrir-la (o redescobrir-la), llegir-la i
meditar-la. Ens adonarem de com el món pot ser entès des de la poesia i que,
per tant, allò que tenim davant dels nostres ulls no és ni més ni menys que
poesia. I no ens deixarà indiferents, us ho asseguro. «Un poeta que té coses a
dir», afirmava Pi de Cabanyes. I les digué. I tant si les digué! (Jaume Aulet)
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