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Que aquestes cartes estiguin disponibles [...] il·lumina l'obra d'un dels millors
poetes catalans del segle xx, per una banda, i ajuda a difondre el corpus d'un
dels grans desconeguts de la poesia catalana recent; fa que puguem
comprendre quina concepció de la poesia tenien i quina relació mantenien tant
amb la seva vida com amb la seva obra. En darrer terme, estem davant de
dos poetes que van entendre la vida a través de la poesia i que s'entenien l'un
a l'altre». (del pròleg de Carles Morell)
«Bé, nosaltres, els patidors, els somniadors, els anhelants, no tenim res llevat
de la "força" (o no és cap força) d'estar en un salt permanent sobre el buit
(dins el buit).» (Vinyoli, octubre de 1981)
«Veig mig Terrassa que avui llueix al sol com un immens maó trepat de
xemeneies, i més lluny encara, on cel i horitzó s'entelen de calitja, hi ha la
carena de "Les Martines", els meus turons de la infància terrassenca, poblats
de pins foscos i algunes feixes de vinya». (Puig, octubre de 1981)
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Artés, 1992. Va estudiar Filologia Catalana a la Universitat Autònoma de
Barcelona i el Màster de Formació del Professorat a la mateixa universitat. Ha
escrit a Núvol, El Punt-Avui, Estudis Romànics, Els Marges, entre d'altres. És
autor del llibre de poemes Els vapors que maten (guanyador del 50è Premi
Amadeu Oller). Ha estat inclòs a l'antologia 33 poetes menors de 35, de la mà
de Josep Pedrals, a Assumiràs la veu, antologia de poemes per la llibertat
editada per Terrícola, i a 50 anys de poesia, dedicada als 50 anys del premi
Amadeu Oller. Ha participat en la publicació mallorquina Un glop de brutor
dins el ventre i ha recitat a llocs com la Setmana del Llibre en Català.
Actualment encara està escrivint, entre d'altres, aquell llibre de memòries.
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