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Abu-Tahoun Recio, 
Samir 

Cómo pudo nadie 
dejarte escapar 
Ed. Frida 
2016 

Patrícia Benito 

Tu lado del sofá 
Ed. Aguilar  
2018 

Primero de poeta 
Ed. Aguilar  

2017 

JP ABU JP BEN 

En aquesta guia us presentem una sèrie de llibres de joves poetes que despunten en 

el panorama català i espanyol. Autors que parteixen de diferents àmbits però que 

comparteixen la passió d’escriure, crear i expressar-se per mitjà de la poesia.  
 

La guia planteja diferents maneres d’apropar-nos-hi. El punt partida és l’edició en 

llengua castellana, posant l’accent al fenomen que representen els joves autors que 

han trobat en les xarxes socials la manera de difondre les seves creacions, i com el 

món editorial ha suposat una bona empenta en la divulgació d’aquesta “nova poe-

sia” també anomenada “Poesia Urbana”.   
 

Tot seguit adrecem la mirada cap a l’edició en català: des de joves autors que escri-

uen en català a editorials que aposten per a la seva divulgació creant col·leccions, 

premis, recitals poètics, etc. També hi trobareu algunes reedicions d’autors conside-

rats “clàssics” tant de la literatura catalana com d’àmbit internacional.  
 

Tots aquests títols els podeu trobar a la Biblioteca Pública de Tarragona i al catàleg de 

la xarxa de Biblioteques Públiques de Catalunya. 

Poesia Urbana 

Poemes d’amor, feministes o reivindicatius escrits per a joves que, gràcies a les xar-

xes i amb un sol clic, arriben a milers de seguidors de qualsevol punt del planeta. 

Estem parlant d’una nova corrent coneguda com a “Poesia Urbana” o “Poesia del 

carrer” que es caracteritza per la llibertat formal, per no seguir els cànons establerts 

en la rima o en la mètrica, i en l’ús d’un llenguatge proper. 



La ataraxia del corazón 
Ed. Valparaiso 

2016 
 

Viole Casillas 

Existir así 
Ed. Valparaiso 
2017 

Y yo a ti 
Ed. Valparaíso  

2017 
 

Sara Búho 

La inercia  del silencio 
Ed. Lunwerg 

2019 

César Brandon Ndjocu 

Les ànimes de Brandon 
Ed. Columna 

Ed. Espasa (edició en castellà) 
2018 

Toda la felicidad del universo 
Ed. Espasa 
2018 

Contes 

Akeva 
Ed. Espasa 
2019 

8 Contes NDJ 

JP NDJ 

JP BÚH 

JP CAS 



Baluarte 
Ed. Valparaíso 
2014 

Elvira Sastre 

Aquella orilla nuestra  
Ilustraciones: Emba 

Ed. Alfaguara  
2018 

Cuarenta y tres maneras 
de soltarse el pelo 

Ed. Valparaíso 
2018 

Irela Perea 

El amor  
y las leyes de  Newton 
Ilustraciones: Lady Desidia 
Ed. Espasa 
2017 
 

Jaime Lorente 

A propósito de tu boca 
Ed. Espasa 

2019  

JP LOR 

JP PER  

JP SAS 

JP SAS 

Marta García Marco 

Revivir en verso 
Il·ustracions de l’autora 

Ed. Caligrama 
2018 
 

JP GAR 

Con tal de verte volar 
Ed. Aguilar 

2017 
 

 

Miguel Gane 

Ahora que ya bailas 
Ed. Aguilar 
2018 
 

JP CAN 

JP CAN 

Autors de Tarragona i Terres de l’Ebre 



Roger Wolfe 

La Poesía es un revólver  
apuntando al corazón  

Ed. Aguilar 
2019  

Carlos Salem  

Con un pájaro de menos 
Ed. Espasa 
2016 

L’editorial Espasa aposta per aquesta nova onada de 

joves escriptors i el 2015 amb la col·lecció 

ESPASAesPOESÍA 

 

Tres anys després, convoca el primer Premio EspasaesPoesia adreçat a 

joves fins a 35 anys amb obra en llengua espanyola. 

“Un mensaje de «buenos días», el olor a café por la mañana, la caña de 
cerveza helada al final del día en verano, el beso de despedida de esa 
persona a la que quieres. Elige tu propio pequeño detalle, hay muchos 
a lo largo del día, fíjate.” 
 

“Su voz feminista, rebelde y valiente se alían en esta obra, como un 
canto de denuncia a las desigualdades y los olvidos. Poemas que son 
historias particulares, relatos con protagonistas que van más allá de 
sus versos y nos hacen reflexionar sobre la condición humana.” 

Redry (David Galán) 
Huir de mí 
Ed. Espasa 
2019 
Premio EspasaesPoesia (2019) 

Irene X 
La chica no olvida 
Ed. Espasa 
2018 
Premio EspasaesPoesia (2018) 

JP SAL 

JP WOL 



 
Con un cassette y un boli bic 
Ed. Espasa 
2018 

Sempiterno 
Ed. Espasa 

2018 

Defreds (J.A. Gómez Iglesias)   
Twitter  

Recordar contraseña 
Ilustraciones: Almudena Palacios Ibáñez 
Ed. Espasa 
2019  

Incondicional 
Ilustraciones: Nani Serrano 

Ed. Espasa 
2019 

Poesia i les xarxes socials 

Un mundo de grises 
Ed. Frida 
2016 

Relats 

Crónica de un atentado emocional 
Ed. Espasa 

2017 

Sergio Carrión 
Blogger i actiu a Facebook 

8 CAR 

JP DEF 

JP DEF 

JP DEF 

Llibre solidari editat per la Fundación Ochotumbao en col·laboració 
amb Valparaíso Ediciones. Recull de relats i poemes de diferents veus 
procedents de la poesia, la comèdia, el cinema, la música, 
el periodisme i la literatura que s’uneixen de manera altruista per a 
donar veu als animals.    

 

Habla de nosotros: relatos y poemas 
Ed. Valparaíso: Fundación Ochotumba 

2018 



A ratitos 
Ed. Mueve tu llengua 
2017 
 

Historias de  
un náufrago  

hipocondríaco 

Ed. Espasa 
2017 

Casi sin querer 

Ed. Mueve tu lengua 
2016 

Cuando abras  
el paracaídas 

Ed. Frida 
2016 

 

1775              
calles 

Ed. Frida 
2017 

 

Isasaweis 
Blog i youtuber 

Intimímate 
Ilustraciones de la autora 

Ed. Bruguera 
2018 

Inés Jimm 
Youtuber 

David Galán 
Twitter i Instagram 

Huir de mí 
Ed. Espasa 
2019 
Premio EspasaesPoesia 
 

Abrázame los monstruos 
Ed. Espasa 

2017 
 

JP JIM 

JP ISA 

JP DEF JP DEF JP DEF JP DEF 



317 Kilómetros 
Ed. Espasa  

2015 
 

Alzar el duelo 
Ed. Visor 
2018 

Amor revólver 
Ed. Espasa 
2016 
 

 
Frida ediciones, fundada el 2014 pel cantant Diego Ojeda, avui s’anomena 

Mueve tu lengua. Publica bàsicament poesia que anomenen “jove”, amb au-

tors amb molta presència a les xarxes. 

Loreto Sesma 
Youtuber 

Retratos de lo invisible 
Ed. Montena 
2017 
 

Ane Santiago 
Blog Cartas a ninguna parte 

JP SAN 

860-1"19" SES  

El sol i les seves flors 
Ed. Empúries 
Ed. Seix Barral (Castellà) 
2018 

 

Rupi Kaur 
Instapoet 

Otras manersas  
de usar la boca 

Ed. Seix Barral  
2018 

JP KAU  
JP KAU  

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/search~S125*cat?/c860-1%2219%22+SES/c860!w-1!s%2219%22+!as!ae!as!j/-3,-1,,B/browse


Poesia i la música 

Amor y asco 
Ed. Mueve tu llengua 
2017 

Indomable: diario de 
una chica en llamas 
Ed. Montena 
2017 

Srtabebi 
Twitter  

JP SRT JP SRT 

La música també és un mitjà per a transmetre emocions i missatges reivindicatius de 

caire social i polític, per això les lletres de cantautors i cantants de Rap son properes 

a aquesta poesia urbana. 

La triste historia de tu 
cuerpo sobre el mío 
Ed. Frida 
2016 
 

 

Todos mis futuros  
son contigo 
Ed. Planeta 
2015 

Los amores imparables 
Ed. Planeta 
2018 
 

Marwan 
Cantautor independent 

JP MAR JP MAR 



Mi chica revolucionaria 
Ed. Frida 
2016 

 

A pesar de los aviones 
Ed. Frida 
2016 

Compañera galáctica 
Ed. Frida 
2017 
 

Diego Ojeda 
Cantautor i músic 

JP OJE 

Mujer océano 
Ed. Planeta 
2016 

Anatomías íntimas 
Ed. Lunwerg 
2016 

Vanesa Martín 
Cantant i compositora 

Carlos Sadness 
Cantautor de l’escena indie  

JP MAR 

Poemas para infancias  
mal curadas 
Ed. Aguilar 
2017 

Te odio como nunca  
quise a nadie 
Ed. Frida 
2017 

Te quiero como siempre 
quise odiarte 
Ed. Frida 
2016 

Luis Ramiro 
Cantautor i músic 

JP RAM JP RAM 



Herido diario 
Ed. Mueve tu llengua 

2016 
 

 

Terminamos y otros poemes 
sin terminar 
Ed. Espasa 
2016 

Destacat competidor del freestyle rap  o també anomenat improvisació 
dins del món del  hip hop 

 L’Spoken Word és un moviment poètic dels anys 90 als EEUU influït per les tradicions 

orals i musicals afroamericanes i pretén apropar la poesia a la gent, donant-la a 

conèixer com a art oral viu. L’objectiu és democratitzar la poesia, allunyant-la de 

l’àmbit acadèmic, i permetre l’expressió d’una  actitud crítica amb l’entorn social.  

De la combinació entre poesia i interpretació neix    

l’Slam, una competició poètica amb un format àgil i 

dinàmic en el que poetes i públic són els protagonistes. 

 Imatge: Poetry Slam Barcelona al CCCB 

Rayden (David Martínez Álvarez) 
Cantant de rap 

Hambriento 
Ed. Planeta 

2016 

Nach 
Hip Hop. Poesia urbana 

Silencios vivos 
Ed. Planeta 
2019 
 

860-1 "20" NAC  

860-1 "20" RAY  JP RAY 

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/search~S125*cat?/c860-1+%2220%22+RAY/c860!w-1+!s%2220%22+!ar!aa!ay!j/-3,-1,,B/browse


Joves poetes catalans  

Míriam Cano 

Ancoratge 
Il·lustr. Paula Bonet 
Ed. Terrícola 
2016 

Entre el coratge de viure i 
el dolor de saber que hi  
haurà̀ indrets que es    
resistiran a ser explorats. 
Éssers humans, a la fi.  

Una jove d'avui se'n va a 
treballar per Europa com 
assistent personal d'una 
persona discapacitada i se 
n’adona que és una immi-
grant més. 

Laia Carbonell 

Finlàndia 
Ed. Galerada 
2015 

Maria Cabrera i Callís 

La matinada clara 
Ed. Accent 
2009 

“Demà escampem la boira 
demà noi re de re 
demà serà l’albada 
tu i jo de cos presenti 
a la cantonada 
no hi ha cap bar obert” 

Amat Baró 

On has deixat la falç? 
Ed. Bookland 
2013 

És un oracle. Un cop de 
falç! Són dos adolescents    
encenent un gran foc. És 
un soldat ferit supurant de 
fe.  849.9-1"20" BAR  

849.9-1"20" CAN  849.9-1"20" CAR  

849.9-1"20" CAB 

Cesk Freixas 
Cantautor català 

Alè de Taronja Sencera 
Ed. Tigre de paper 

2016 

Poemari 
 

Paraules per a Gaeta 
Ed. Tigre de paper 
2013 

Contes 
8 Contes FRE  849.9-1 "20" FRE  

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/search~S125*cat?/c849.9-1+%2220%22+FRE/c849!y.9!w-1+!s%2220%22+!af!ar!ae!j/-3,-1,,B/browse


Blanca Llum Vidal 

Amor a la brega 
Ed. Pagès editors 
2018 
 L’autora conversa i fa 
emergir les veus de poetes 
com Víctor Català, Mercè 
Rodoreda, Palau i Fabre, 
Ferrater, entre molts al-
tres.  

Jaume Coll Mariné 

Quanta aigua als ulls   
de la veïna 
Ed. 1984 
2014 

“M’aixeco i fas que dorms, 
i et mous, però no gaire, 
per dir que no, que vols 
venir; però tens mandra”. 

Rubén Luzón 

Alguna cosa 
Ed. 3 i 4 
2017 

“No pretenc  
coherència,  
només honestedat.” 

Anna Gual 

Molsa 
Il·lustracions: Ana Cabello 
Ed. Adia 
2016 
Premi Bernat Vidal i Tomàs 
2016   

 Poemari que se t’escampa 
per dins del cos a velocitat 
de gangrena i et deixa 
l’ànima com una fulla de 
falguera. 

Glòria Coll Domingo 

Retorn 
Ed. Godall 
2017 
 «Heus aquí un llibre que 
conté el seu contrallibre. I 
un títol que conté el seu 
contratítol. Perquè on és, 
que retorna? I qui és, que 
retorna? ...” 

Pol Guasch 

Tanta gana 
Ed. La Breu 
2018 
III Premi Francesc Garriga 

El seu atreviment és el 
d’una veu que es planteja 
el risc, no com una opció 
sinó com una necessitat 
imperiosa.  

Roc Casagran 

Direm nosaltres 
Ed. Amsterdam /Ara llibres 
2018 

“Nosaltres no volíem dir amor  
com el diuen als llibres 
I vam triar d’escriure’l 
mentre arrencàvem pàgines  
al món.” 

“Narrar-nos per existir. 
Dissenyar un plànol, 
alçar-nos amb un relat, 
fer-nos de paraules i ser 
vers en essència. 
Reformar-nos fins que ens 
definim.” 

Laia Maldonado 

L’arquitecte 
Ed. Edicions 1989 
2019 

849.9-1"20" CAS 849.9-1"20" COL 

849.9-1"20" COL 849.9-1"19" GUA 

849.9-1"19" GUA 

849.9-1"20" VID 849.9-1"20" MAL 

Autors de Tarragona i Terres de l’Ebre 



L’última demanda de l’a-
mant després que l’amor 
hagi desaparegut. El refugi 
de la paraula davant de la 
impotència del record.  
El dret dels enamorats. 

Àlex Reig 

Voldria que el meu cos 
es fongués amb el teu 
Ed. 3 i 4 
2016 

Marc Rovira 

Els ocells de la llum 
Ed. Pagés 
2015 

“M’interessa el poema, en 
tant que reconstrueix una 
frontera en terra de ningú, 
capaç de poder-hi encabir 
tothom.” 

Irene Solà 

Bèstia 
Ed. Galerada 
2012 
Premi Amadeu Oller 2012 

Recorrent metafòricament 
a animals d una granja, 
dibuixa la relació de pare-
lla vista des de la joventut.  

Pau Vadell i Vallbona 

Esquenes vinclades 
Ed. Edicions de 1984 
2017 
Premi de Poesia  
Jocs Florals de BCN 2017 

El poeta lluita contra el 
dring de les dents i contra 
la fredor que fa tota lliber-
tat quan es viu damunt 
d’un cos nu.  

Estel Solé 

Si uneixes tots els punts 
Il·lustr. Paula Bonet 
Ed. Galerada 
2013 

Visió irònica i dolorosa de 
la relació de parella i de la 
introspecció personal que 
caracteritzen l’autora.  

Ícar és un poema d’amor. 
El narrador és un noi que      
s’enamora d’un skater a la 
Plaça els Àngels, en David.  

Adrià Targa i Ramos 

Ícar i set poemes 
Il·lustr. Marcel Rubio 
Ed. Poncianes 
2015 

Laia Noguera  

Amor total 
Ed. Tanit 
2017 

“Creiem en la màgia: 
que una cosa pot tenir el 
poder 
de fer-nos feliços.” 

Alens breus i pensaments 
fragmentats dins d'un 
reflex contínuament tren-
cat a cops de punys i mots.  

Lucia Pietrelli 

V 
Ed. Eumo 
2016 

849.9-1"20" PIE 

849.9-1"20" REI 

849.9-1"20" ROV 

849.9-1"20" SOL 849.9-1"20" SOL 

849.9-1"20" TAR 
849.9-1"20" VAD 

Autors de Tarragona i Terres de l’Ebre 



Tria de poemes a cura de Jaume Subirana 
 

Tu i jo: trenta-dues maneres de dir-ho 
Ed. Columna 
2017 

Compta amb mi:  
trenta-dues mostres d’amistat 

Ed. Columna 
2018 

33 poetes menors de 35 és una antologia de la poesia més re-
cent, creada per poetes de menys de 35 anys, a cura del poeta 
Josep Pedrals amb motiu del Dia de la poesia catalana a internet: 
17 de març. (2020) 

La podeu trobar a “lletrA” la revista digital de literatura catalana a 
internet.  

En el panorama editorial català estan apareixent 

petites editorials que aposten per propostes més 

independents.  

 

És el cas de edicions TREMENDES: 

quatre joves provinents del món 

de l’escriptura i la il·lustració amb 

un projecte que aposta també 

per la poesia i els recitals. 

Alejandro Santaflorentina 

Aigua que ens cosifica 
Ed. Tremendes 
2019 
 

David Casadellavià 

White! 
Ed. Tremendes 
2018 
 

Laia Claver Nadal 

Moviments de pell  
i escates 

Ed. Tremendes 
2015 

JP TUI 
JP COM 

 L’edició en català 



Silvie Rothkovic 

Pianos i túnels 
Ed. La Breu 

2013 

Pau Vadell i Vallbona 

Terra llarga 
Ed. LaBreu 

2019 

Anna Gual 

Altres semideus 
Ed. LaBreu 

2019 

Laia Martínez i López  
(Laia Malo) 

Afollada 
Ed. LaBreu 

2016 

Del món de la música i de l’art 
del segle XX prové el llenguat-
ge personalíssim, postmodern, 
desvinculat de la nostra tradi-
ció poètica i marcat per una 
sensibilitat fascinant. 

Als seus versos la fortalesa 
de l’ésser trontolla i floreix 
des del romanent de tot allò 
que s’escapa.  

És la por de la carn en des-
acord amb l’animal, és el dolor 
del cervell que no se sent 
còmode governant, és la lite-
ratura amiga que s’hi passeja 
estranya però marcant el rit-
me.  

Enfonsa els peus a terra, a 
l’arrel, per agafar impuls pel 
vol de l’ocell afamat.  

LaBreu Edicions és una associació cultural sense 

ànim de lucre que pretenen dur a terme una tas-

ca de suport i difusió de la poesia 

i de la literatura de qualitat en 

llengua catalana.  

 

 

 
 

Alabastre és el nom de la col·lecció 

dedicada a la poesia.  Un insecte i 

un color per a cada poeta amb 

l’ambició de donar a conèixer no-

ves o oblidades veus d’autors de 

qualitat. 

849.9-1"20" MAR 849.9-1"20" ROT 



Editorial el Fonoll té la voluntat de consolidar un 

projecte (iniciat el 1997) que aporti noves veus, 

idees i propostes en l’àmbit de 

l’edició en català, que proposi 

una forma diferent de mirar, 

entendre i comprendre el 

panorama cultural català des 

del territori. 

 

Dins el seu catàleg tenen la col·lecció Joan 

Duch dedicada a la poesia. Des del 1999 junta-

ment amb l’Ajuntament de Juneda (Lleida) or-

ganitzen el “Premi de Poesia Joan Duch per a 

joves escriptors”. 

Anna Fernández 

Cova 
Il·lustracions Judith con h 

Ed. Fonoll 
2019 

Montserrat Abelló 
A cura de Celeste Alías i Laia Noguera 

Tot sembla tan senzill 
Ed. Fonoll 

2016 
 

Carla Fajardo 

Forats 
Ed. Fonoll 

2018 
Premi de Poesia Alella  
 a Maria Oleart 2017  

L’obra ressegueix lemes com 
la ferida, el neguit, el desfici 
dels cossos, la pell, la ciutat, 
la buidor, el parany, la muda-
nça, les cicatrius, la màscara i 
el crit.  

Cova és un no-lloc, un refugi 
fosc i profund, també una 
finestra, una escletxa de 
llum. Habita a les entranyes 
de tothom qui vulgui sentir-
ne els batecs i és l’única ma-
nera de transformar-nos en 
allò que som.   

Montserrat Abelló és una de les poetes i 
traductores més significatives de la literatu-
ra catalana del segle XX i XXI. L’edició inclou 
el disc de Celeste Alías. 

849.9-1"20" ABE 



Premi Joan Duch per a Joves Escriptors 

Un poemari que reflexiona envers la societat actual, preo-
cupada per l''estètica, a través de metàfores i descripcions 
molt visuals.  

«Un nus és un ritme. Un fer i desfer. Un lliscar, girar i trenar. 
Amunt i avall. Volta i torna a començar». Un impossible i 
alhora un esclat de ritmes que «se’ns adhereixen com un 
encanteri.»  

Irene Anglada 

Nusos 
20è Premi de Poesia Joan Duch per a Joves Escriptors 

Ed. Fonoll 
2019 

Recull poemes reveladors de la fragilitat i la volatilitat de 
l’ànima. Ordena la vida quotidiana per destil·lar-ne el missat-
ge, i alhora defuig l’experiència per plasmar l’emoció i el 
pensament, tractant l'ànima com un objecte més. 

Llorenç Romera Pericàs 

I l’ànima em penjava així 
19è Premi de Poesia Joan Duch per a Joves Escriptors 

Ed. Fonoll 
2018 

Anna Gas Serra 

Crossa d’aigua 
18è Premi de Poesia Joan Duch per a Joves Escriptors 
Ed. Fonoll 
2017 

El Tu hi apareix permanentment desdibuixat perquè només 
ofereix una resposta dèbil a la sol·licitud amorosa i, per 
tant, no pot oposar-se al desig immoderat del Jo.  

Ester Suñé Cugat 

El·líptica 
17è Premi de Poesia Joan Duch per a Joves Escriptors 

Ed. Fonoll 
2016 

849.9-1"20" SUÑ 



Clàssics reeditats 

Àngel Guimerà 

Poesia completa 
Edició de Blanca Llum Vidal 
Ed. Edicion de 1984 
2010 
 

Rainer Maria Rilke 

Cartes a un jove poeta  
Traducció d’Anna Punsoda 
Ed. Edicions de la Ela Geminada 
2018 
 

Ramon Llull 

Arbre exemplifical 
Versió de Jaume C. Pons Alorda 

Col·lecció Tasts de clàssics 
Ed. Barcino 

2016 

T. S. Eliot 

El llibre dels gats espavilats  
del vell Opòssum 

Traducció Marcel riera 
Il·lustracions Núria Miret 

Ed. LaBreu Edicions 
2019 

Poesia i la revolta 

Autors varis 
A cura de Pere Pena i Carles M. Sanuy  

Versos per la llibertat 
Ed. Fonoll 
2018 
 

Autors varis 
A cura de  Jaume Subirana ;  
pròleg de David Fernàndez 

Llibertat! 50 poemes de revolta 
Ed. Ara llibres 

2015 

849.9-3"12" LLU 

Groc 77  
Edició de Columna, 

1996 



 

El 21 de març és el Dia Mundial de la Poesia i es fan actes a tot el món.  

La resta de l’any podeu gaudir dels diferents festivals de poesia que es 

fan arreu del país com:  

 
 

 

 

 

El Festival de Poesia de Tarragona 

El  juny de 2019 es celebra la 1a edició del 

Festival de Poesia de Tarragona Poetitza’t sor-

git a través de la iniciativa del col·lectiu d’au-

tors i llibreters de la ciutat i organitzat per la 

Casa de les lletres i l’Escola de Lletres.  

La secció de Tarragona actualitza anualment la 

guia Selecció Poètica al Camp de Tarragona. 

Consulteu-la al nostre web. 

Biblioteca Pública de Tarragona 
Fortuny, 30 - 43001 Tarragona 
Telèfons. Informació: 977 240 331, 977 240 544 
bptarragona.cultura@gencat.cat 
 
 

WEB http://bibliotecatarragona.gencat.cat 
BLOG BIBLIOTECA & TGN  https://bibliotecaiciutat.wordpress.com 
 

 

CONNECTA’T AMB LA BIBLIOTECA 

http://twitter.com/bibliotgn
https://www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-de-Tarragona-112379468786276/
http://instagram.com/bibliotgn

