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CATÀLEG EDITORIAL

Godall
edicions

L’EDITORIAL

A Godall Edicions ens agrada definir-nos
com una editorial de slow books, fem els llibres a poc a poc perquè creiem en les virtuts
de la feina artesanal tant pel que fa a la qualitat del contingut dels nostres llibres com al
seu embolcall.
Som també una editorial de proximitat, de
quilòmetre zero; anem a buscar els lectors
allà on són, i fem presentacions arreu del
territori.
A Godall Edicions fem una tasca acurada en
la selecció dels continguts dels llibres que
publiquem. Anem a poc a poc, tenim cura de
cada detall, perquè volem oferir lectures de
qualitat. Llibres que us condueixin per territoris que ens agrada descobrir i compartir.
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ROSTOLL
M. Dolors Coll Magrí
Pròleg de Sebastià Valls Orpella
Any de publicació: 2014
64 pàgines
978-84-941623-1-2
13 €
La mort dels pares serveix de punt de partida a l’autora per
desgranar trenta-dos poemes sobre el dol i el procés de tancament de les ferides de l’absència. El rostoll, que és alhora
un símbol de mort i un símbol de vida, és la metàfora d’aquest
camí. Les restes del blat segat i cremat reneixen, barrejades
en la terra, i són saó d’una nova collita.
Rostoll és un poemari conduït del primer vers a l’últim per
una doble veritat: la veritat de l’experiència de la mort i la veritat del llenguatge i una cosmovisió propis, potentíssims i rotunds.
FORAT
Laura López Granell
Pròleg de Joan Todó Cortiella
Any de publicació: 2014
72 pàgines
978-84-941623-2-9
15 €
Un forat és una ferida, és el cercle del buit de l’anell de l’amor trencat, un pou d’aigües incertes, i també es una finestra, una escletxa
de llum, una esperança.
Els poemes de la Laura López Granell són acuradament directes,
intel·ligibles, i amb voluntat lluminosa de fer-nos visible allò que és
invisible a través d’elements de la vida diària: els peixos de l’estanc
són el color vermell; les palmeres del jardí, el vent; la por, una flor
que apunta, a punt de néixer; la nostra existència, l’amplada d’una
barra d’equilibrista; el suc esclatat d’una mandarina, la generositat.
En ells, les escenes quotidianes volen més enllà i es barregen amb
les experiències fondes, essencials, que la vida ens dispara o ens
regala.
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PERENNIA (2a edició)
Poesia epigràfica llatina. Edició bilingüe
Selecció, traducció i introducció a cura de Mònica Miró Vinaixa
Any de publicació: 2015
104 pàgines
978-84-941623-3-6
16,90 €

Perennia és el nominatiu, vocatiu i acusatiu plural neutre de l’adjectiu llatí perennis, perenne, allò que dura, allò que és constant,
permanent, ininterromput, perpetu, etern, immortal.
Aquest llibre ens dóna la possibilitat de llegir, traduïts per primera vegada al català, cinquanta epitafis epigràfics romans. Veus de
morts poètiques, vives i actuals, que ens parlen, ens interpel·len i
ens demanen una paraula amable, uns pètals acolorits de flors que
ja no poden flairar, un pensament, un record.
Perennia és un llibre únic i especial perquè ens permet escoltar
les veus de morts que ens parlen de la vida, de la seva i de la nostra,
unides en la certesa inexorable de la fi i el desig de perdurar i vèncer
el temps.

UN RIU ALS ULLS DEL CORB
Josep Maria Capilla
Pròleg d’Abraham Mohino Balet
Any de publicació: 2015
104 pàgines
978-84-941623-4-3
16,90 €
Un llibre de poemes de síntesi entre la tradició de la poesia europea de Baudelaire, Pessoa, Gil de Biedma, Ferrater, Vinyoli, l’anglosaxona de Wallace Stevens, i la poesia oriental, no en va el seu autor
ha residit al Japó, a Vietnam i a la Xina.
Fidel a aquest triple llegat, al llarg de tot el llibre, el títol metafòric
es descompon en cada un dels seus elements en múltiples capes de
significats.
El corb, personatge central, negre estàtic, presideix cada una de les
multiplicacions de la resta de símbols: el ulls, el riu, el vol, la promesa.
Un cúmul d’imatges superposades delicadament per parlar-nos de
sensacions essencials: la nostàlgia del pas del temps i la necessitat
de l’escriptura per trobar una mica la llum entre la fosca.
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RUFAGA D’UN
Traducció i pròleg a cura de Joan Todó. Edició bilingüe
Any de publicació: 2016
128 pàgines
978-84-945094-0-7
18 €
«Proveu d’escriure una imitació de Strand. De primer us semblarà
fàcil. Poseu-hi un xic de sentiment, bàsicament melancolia; construïu un ritme lleugerament cadenciós; evoqueu un lloc a través d’una
descripció genèrica; afegiu-hi un toc de surrealisme, no gaire esborronador; deixeu que l’erotisme animi l’ambient; esquitlleu-hi un
acudit, una rialla, una befa. Però, si veieu el mestre treballant, us
adonareu que la vostra imitació ha fet curt.»
Willard Spiegelmann, en un article aparegut enguany mateix al
Poetry Daily

Jordi Mas

EL CRIT I L'ECO

EL CRIT I L’ECO
Jordi Mas
Pròleg Joaquim Sala-Sanahuja
Any de publicació: 2016
104 pàgines
978-84-945094-1-4
16,90 €
Un llibre de poemes d’evocació japonesa.
En el seu pròleg, Joaquim Sala-Sanahuja defineix així la temàtica
del llibre: “Sensacions d’un moment, sovint perdudes en el temps,
però que afloren de bell nou, sol·licitades per un indret, un objecte,
una situació; o bé sentiments soterrats que pugen a la impensada, de
la mateixa manera que es diu que “puja” la febre, en acarar-se a una
vivència d’un temps”.
Els 63 haikus i tres narracions poètiques d’aquest poemari tenen
com a denominador comú l’extrema elegància formal al servei de la
intensitat.
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CELEBRACIÓ
Gonzalo Hermo. Edició bilingüe
Any de publicació: 2016
124 pàgines
978-84-945094-3-8
16,90 €
Els poemes d’aquest llibre celebren la construcció d’un nou món
poètic a partir dels enderrocs de la tradició. En ells, el poeta gallec
Gonzalo Hermo innova i s’arrisca en el llenguatge per parlar de la
memòria i de l’oblit, del fred trencat per l’eclosió de nous focs i de
la necessitat de bastir i crear sense nostàlgia de tot allò que s’ha
destruït.
Com diu Sebastià Perelló en el seu epíleg: «El poema com a deflagració. Aquí ja s’ha deixat de banda aquell lligam paralitzant amb
la història, i el vers es conforma contra la impaciència i el rigor del
decandiment. Fins i tot l’oblit és una activitat, i explora els seus extrems en un desig insolent de ser fins i tot extemporani.»
Aquest llibre va ser Premi de la crítica 2014 i Premi nacional de
Poesía Joven Miguel Hernández 2015.

TOT EL BLAT
Christelle Enguix
Any de publicació: 2016
96 pàgines
978-84-945094-6-9
16,90 €
De la peripècia vital d’enamorar-se, concebre un fill, portar-lo al
ventre, parir-lo, separar-se d’ell, alletar-lo, aprendre a mirar-lo com
a un ésser aliè i tanmateix pròxim, Christelle Enguix en fa matèria
poètica amb un llenguatge propi. Un llenguatge que bull de metàfores sensuals, lligades a la terra i a l’aigua amb ressonàncies de
clàssics —March, Estellés, Vinyoli, Neruda—, i que al mateix temps
sorprèn per la seva modernitat.
A Tot el blat, la llimera, l’oliva, l’espiga, l’arrel, la conquilla, l’arena,
el volcà són alguns dels elements amb què la poeta basteix la paradoxa d’una poesia que és alhora íntima i panteista. Que és murmuri i
és explosió. Que parla de goig, dolor, dubte, sorpresa, és a dir: vida.
Vida viva.

Godall
edicions

CADUP
POESIA EN CATALÀ

8

EL PES
Roger Vilà Padró
Any de publicació: febrer 2017
Els arbres, el riu, el camí, les cruïlles, els núvols fugissers generen
dubtes, evoquen pors, susciten preguntes. La poesia de Roger Vilà és
acurada i sòbria, al servei de la idea existencial que travessa el llibre:
«El sol pes d’una gla / t’esclafarà facis el que facis, / com els segons
/ que ja han passat en va.» En la contemplació del paisatge exterior,
el poeta experimenta el pes feixuc del no-res que només fa suportable el paisatge interior, domèstic i afectiu. El fred i l’obscuritat de
l’existència s’esvaeixen en instants diàfans de bellesa i companyia.
El pes és el segon llibre de poemes de Roger Vilà Padró (Sentmenat, 1968) i estem segurs que sorprendrà, com ho féu també la seva
novel·la Marges (2011)

L’OCELL ROIG
Mary Oliver
Traducció: Corina Oproae
Any de publicació: 2018

| EN PREPARACIÓ |

A la poesia de Mary Oliver (Ohio, 1935) tenen protagonisme els arbres, les flors, els brins d’herba, els animals més grans i el més petits. El paisatge que evoca és el de Provincetown (Massachussets), on
viu des de fa més de quaranta anys.
A la poeta, la plena consciència de la natura no li impedeix acostar-se
i acostar-nos a temes profundament humans i de compromís social,
perquè per ella humans i natura formem part d’un tot indissoluble.
Mary Oliver no ha estat mai traduïda al català fins ara. L’ocell roig
(Red Bird, 2008) són 61 poemes on s’exalta la natura, els animals del
bosc i també els animals quotidians que rodegen la casa; també hi
trobem poemes d’agraïment i d’alegria de poder viure als setanta
anys gaudint de tots els dons de la natura, i poemes-clam sobre la
injustícia de la guerra i la maldat que el poder inocula en el cor dels
humans.
L’autora ha rebut molts premis als Estats Units i pel seu univers poètic basat en una cosmovisió panteista de la natura se la relaciona amb la
poesia de Walt Whitman, Henri David Thoreau i Emily Dickinson.
La traducció d’aquest llibre petit i deliciós —per a la qual cosa
comptem amb el coneixement i l’entusiasme de la també poeta Corina
Oproae— farà que els lectors catalans puguin gaudir per primera vegada d’un tast de la poesia d’aquesta gran autora.
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MINUSCULARIDADES
Emilia Conejo

minuscularidades

Emilia Conejo

Año de publicación: 2015
56 págines
978-84-941623-5-0
15 €
La imaginación verbal es la gran cualidad de este primer libro de
poemas de Emilia Conejo. Minuscularidades es todo él un torrente
de imágenes que, aunque a primera vista da una sensación de hermetismo, va ofreciendo, poco a poco, en cada relectura, y desde una
visión de conjunto, una mayor claridad. Sobre unas estructuras muy
firmes, soportadas en ocasiones por el paralelismo, se van incrustando imágenes de raigambre vagamente surrealista y muy sorprendentes. Los poemas ofrecen una fecunda proliferación de elementos
naturales: desde todo tipo de animales (delfines, tiburones, pulpos,
murciélagos, leones...) hasta plantas (cipreses, palmeras, dientes de
león...), pasando por la curiosa presencia del mundo de la música
(especialmente en el magnífico poema «La muerte y la doncella»),
que despliegan un léxico sugerente, sabiamente combinado con el
vocabulario más típico.
Minuscularidades es una fiesta del lenguaje llena de hallazgos.

Mònica Miró Vinaixa

PERENNIA

PERENNIA
Poesía epigráfica latina. Edición bilingüe.
Selección, traducción e introducción de Mònica Miró Vinaixa

Año de publicación: 2016
104 pàgines
978-84-945094-2-1
16,90 €
Perennia es el nominativo, vocativo y acusativo plural neutro del
adjetivo latino perennis, perenne, lo que dura, lo que es constante,
permanente, sin interrupción, perpetuo, eterno, inmortal.
Este libro nos ofrece la posibilidad de leer cincuenta epitafios epigráficos romanos. Voces de difuntos poéticas, vivas y actuales que
nos hablan y nos interpelan, que nos piden una palabra amable, pétalos de flores que ya no podrán oler, un pensamiento o un recuerdo.
Perennia es un libro de poemas único y especial porque nos permite escuchar las voces de unos muertos que nos hablan de la vida, de
la suya y de la nuestra, unidas ambas en la certeza inexorable del fin
y en el común deseo de perdurar y de vencer el tiempo.
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Y DIOS EN ALGÚN LUGAR
Sònia Moll Gamboa
Traducción: Elena Lázaro Ruiz

Año de publicación: 2017
El poemario de Sònia Moll Gamboa (Barcelona, 1974) traza un recorrido desde la soledad radical hasta la asunción de los límites de la
certeza y la muerte inherentes a la propia aventura vital.
Poesía de la ausencia, la despedida, la desorientación, la búsqueda, la aceptación y la afirmación de la propia individualidad. La poeta,
perdida en el laberinto oscuro de la enfermedad —Alzheimer— progresiva de su madre, presiente la presencia de Dios en el melocotonero del patio, en la luz de un mediodía o en la voz de un amigo que
recita un poema. Sin llegar a verlo, estas certezas, estos instantes de
belleza y de revelación la ayudan a soportar el camino en la intemperie y en la oscuridad.
Los versos de este libro son descarnados, fruto directo de la transformación de la experiencia vital en poesía. Y en esta desnudez reside precisamente toda su fuerza.
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“TARONGETA” VOL DIR TARONJA PETITA
Relats de professors de català a l’estranger
Diversos autors
Pròleg de Lolita Bosch
Booktrailer: youtu.be/mGdqiK0Hd6Y

Any de publicació: 2013
124 pàgines
978-84-941623-0-5
16 €
Sis relats, guanyadors del I Premi «El català pel món», en els quals
podem llegir les experiències dels professors de català en països propers i llunyans. Des de l’Iran, Corea, Rússia, Itàlia, França, Hongria o
Croàcia els professors ens expliquen històries plenes d’ironia, humor,
enyorament, poesia, lucidesa, entusiasme o desencant. Un calidoscopi variat de vivències i reflexions sobre el que significa descobrir un
nou país i ensenyar una llengua lluny de les arrels.

Enlloc, mai
Iban Zaldua

ENLLOC, MAI
Iban Zaldua
Traducció de María Colera i Ainara Munt

Any de publicació: 2015
296 pàgines
978-84-941623-7-4
20 €
Iban Zaldua està considerat un dels millors escriptors en èuscar.
Per primera vegada podem llegir en català aquest recull de contes
que exploren el cantó amagat de la realitat i les paradoxes de la vida
quotidiana. I ho fan amb un sentit de l’humor punyent i molta imaginació.

narrativa
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PETITES HISTÒRIES DE BANQUETS

Petites històries
de banquets
Marta Gómez Mata
i Fèlix Rabal Queixalós

Marta Gómez Mata i Fèlix Rabal Queixalòs
Traducció de Tina Vallès

Any de publicació: 2016
116 pàgines
978-84-941623-9-8
18 €
En un principi va ser el vi, i els homes de seguida van organitzar
els banquets per celebrar-lo. S’havien adonat que amb l’escalfor del
vi brollaven paraules que eren veritat i que enfortien lligams. D’això
parla aquest assaig, del ritual de reunir-se al voltant d’una taula i,
a la flama del vi, encendre mots, discursos, coneixement, afectes.
Petites històries de banquets ens proposa un passeig per la història de la filosofia, amb incursions a la literatura, la pintura i el cinema a través d’aquelles obres en què el vi i els banquets tenen un
relleu especial i essencial.

Traducció de Tina Vallès

ἐλαία

L’ARQUITECTURA DEL CONTE

L’arquitectura
del conte
Isidre Grau
Borges
Rodoreda

Calders
Hemingway
Les mil i una nits
Txèkhov

Capek

ἐλαία

Grimm

Kafka
Mansfield
Poe

Cortázar

Isidre Grau

Any de publicació: 2016
200 pàgines
978-84-945094-4-5
19 €
El conte és un gènere abonat a fer-se moltes preguntes, però sobretot és un espai de llibertat creativa. I lamentablement també és
encara poc valorat. Isidre Grau, destacat narrador i professor d’escriptura, proposa, a L’arquitectura del conte, un itinerari per tot el
que es pot qüestionar el contista; per descobrir les lleis que regeixen
el gènere, analitzar-ne les variants, exposar models de referència, i
també facilitar les possibles respostes personals.
Aquest és un llibre entre la didàctica i l’assaig per donar eines a
tots els que volen endinsar-se en la creació de contes. Perquè, segons l’autor, abans d’abordar els experiments més innovadors és
molt convenient haver assimilat les lleis del gènere i les diverses
tradicions que han dut el conte a ser un àmbit per desplegar la màxima intel·ligència.
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AMB LA LLENGUA FORA
Relats de professors de català a l’estranger

Autors: Laia Serret Prunera, Pau Sanchis Ferrer, Josep Antoni Clement Rovira, Núria Martí Constans i Eduard Velasco.
Amb dos contes inèdits de Yannick Garcia i Marina Espasa.

Any de publicació: 206
ISBN digital: 9788494509452
Preu + IVA: 4,99
Llibre digital: iBooks, Amazon, Kobo, Google Play, NOOK.

narrativa

Aquest llibre és el recull de narracions seleccionades entre les que
es van presentar al II Premi “El català pel món”. Els professors de
català fora del país ens fan arribar la narració de les seves aventures, l’inventari de les seves sorpreses, i la inquietud de les seves
reflexions. El llibre, a més, incorpora dos contes inèdits de dos joves
autors catalans Marina Espasa i Yannick Garcia.

CORRE, PARE, CORRE

Kim Ae-ran
Traducció: Mihwa Jo Jeong i Alba Cunill

Any de publicació: febre del 2017
Kim-Ae-ran (1980), autora d’èxit al seu país, forma part de la nova
generació d’autors coreans que han renovat la literatura. Corre,
papa, corre! és un recull de contes curts centrats en la figura del
pare absent o que ha dimitit de la seva funció.
Amb humor i ironia, i també amb estranyesa, l’autora retrata els
fracassos i les dificultats de la seva generació, la nascuda als anys
vuitanta del segle xx, una generació que es va construint entre les
restes de la tradició mentre intenta seguir el ritme d’una modernitat sense fre. Els relats d’Ae-ran ens acosten a un univers llunyà,
el coreà, i alhora pròxim, el contemporani, perquè la precarietat laboral, la desestructuració familiar, els horaris laborals abusius, la
manca d’habitatge i la solitud de les grans ciutats són comuns per a
la majoria dels joves d’arreu del món —trist patrimoni de la globalització.
Kim Ae-ran forma part de la nova generació d’autors que han renovat la literatura coreana, i ara els lectors catalans tenen l’oportunitat de gaudir per primer cop de la seva veu i la seva visió del món
personalíssimes.
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QUAN ELS NENS DIUEN MENTIDES
Uxue Apaolaza

Any de publicació: previst per la primavera de 2017

| EN PREPARACIÓ |

Uxue Apaolaza és una de les veus més originals i innovadores de la
narrativa èuscar. Per mitjà de petites escenes de la vida quotidiana,
l’autora ens en desvela la dimensió oculta i planteja interrogants sobre conceptes dicotòmics bàsics que articulen la convivència de les
nostres societats, com ara maldat i bondat, sinceritat i hipocresia,
o feminitat i masculinitat, i ens els mostra, en conflictiva i dialèctica cohabitació, en el si dels mateixos personatges, de tal manera
que la creació literària conflueix amb la reflexió filosòfica, amb una
esplèndida imbricació entre forma i contingut. Invertint, al títol mateix, la imatge dels infants com a éssers dipositaris de la sinceritat
i la innocència, Apaolaza ens presenta uns personatges atrapats en
les contradiccions entre la identitat i el desig propis i els cànons de
la normalitat social establerta, on la mentida i la ficció esdevenen
l’única sortida.
La mirada valenta i penetrant, el llenguatge d’una cruesa inaudita,
la profunditat i qualitat, estètica i filosòfica, de l’obra d’Apaolaza la
converteixen en una mostra excel·lent de la modernitat i la maduresa
de la literatura basca actual.

PAPER DE VIDRE 16 + 8
Diversos autors

Any de publicació: previst per la primavera de 2017

| EN PREPARACIÓ |

Primer volum en paper del portal de contes Paper de vidre (paperdevidre.cat), amb una tria dels millors autors novells i consagrats del
país, i també d’alguns autors forans de la mà de traductors literaris
de prestigi. Un balanç de la bona salut de gènere breu, el conte, a
Catalunya.
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L’INVISIBLE PERTOT

Wu Ming
Traducció: Oriol Fusté Cabrera

Any de publicació: 2017

| EN PREPARACIÓ |

Darrere del nom de Wu Ming hi ha un col·lectiu de quatre autors
bolonyesos (fins al 2008 n’eren cinc) que reivindiquen la importància de l’obra per sobre de l’autor. L’invisible pertot són quatre
narracions que reconstrueixen l’atmosfera de la Primera Guerra Mundial als fronts italià i francès. Són quatre històries diferents tant pel contingut com per l’estil, però les quatre lligades
pel mateix ressò perquè els elements de ficció es barregen amb
els elements històrics i perquè cadascun dels quatre protagonistes troba una manera pròpia d’escapolir-se del conflicte bèl·lic i
de tot el que significa. Amb Adelmo viurem la fugida de trinxera,
transformat en màquina de guerra, en «home-arma». Amb Giovanni, una bogeria simulada que es transforma progressivament
en una veritable patologia. Intentarem evadir-vos en l’art i la imaginació amb André (Breton). I amb Bonamore assistirem a l’intent
de camuflatge dels soldats que es mimetitzen amb la terra per
salvar la vida.
Aquest llibre és el nostre contra-homenatge per commemorar
l’inici de la Primera Guerra Mundial.

PASSAMANERIA
Pruden Panadès

Any de publicació: 2017

| EN PREPARACIÓ |

“Aquell arxiu extravagant, indexat amb codis exclusius i amb remor de gineceu, cada dia estava a punt per a ser mirat, comentat,
regirat i tocat per totes les mans; el centímetre era la mesura de
certs luxes tèxtils i la paraula fantasia circulava amb significats
múltiples segons si es tractava de calces, botons o tapapunts.”
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PEQUEÑAS HISTORIAS DE BANQUETES
Marta Gómez Mata y Fèlix Rabal Queixalòs

Any de publicació: 2016
116 pàgines
978-84-941623-8-1
18 €

Pequeñas historias
de banquetes
Marta Gómez Mata y
Fèlix Rabal Queixalós
ἐλαία

En un principio fue el vino, y los hombres inmediatamente empezaron a organizar los banquetes para celebrarlo. Se habían dado
cuenta de que al calor del vino surgían palabras que eran verdad y
reforzaban lazos. El libro habla de esto: del ritual de reunirse alrededor de una mesa y, a la llama del vino, encender palabras, discursos,
conocimientos, afectos.
Pequeñas historias de banquetes nos propone un paseo por la historia de la filosofía, con incursiones a la literatura, la pintura y el cine
por medio de aquellas obras en las que el vino y los banquetes tienen
una relevancia esencial.

¡CORRE, PAPÁ, CORRE!

Kim Aeran
Traducción: Mihwa Jo Jeong

Año de publicación: previsto para abril de 2017

| EN PREPARACIÓ |

Kim-Ae-ran (1980), autora de gran éxito en su país, forma parte de
la nueva generación de autores coreanos que han renovado la literatura. ¡Corre, papi, corre! es un compendio de cuentos cortos centrados en la figura del padre ausente o que ha dimitido de su función.
En la tradición coreana, el padre es el eje, el centro de la familia
y de la sociedad. ¿Qué ocurre cuando este pilar no cumple su función? Los cuentos de Kim Ae-ran van más allá de la crítica a los padres ausentes y se enmarcan en un universo simbólico. Con humor
e ironía, nos ofrecen un retrato de los fracasos y dificultades de una
generación, la suya, que se está construyendo entre los restos de
la tradición y una modernidad sin freno. Nos acercan a un universo
para nosotros lejano y sin embargo próximo. Porque la precariedad
laboral, la desestructuración laboral, los horarios brutales, la falta
de vivienda y la soledad en las grandes ciudades son situaciones comunes —triste patrimonio de la globalización— a muchos jóvenes de
muchos países.
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EL PARÉNTESIS MÁS LARGO
Tina Vallès
Traducción de Gonzalo Torné

Año de publicación: previsto para el otoño de 2017

| EN PREPARACIÓ |

La mirada lúcida, tierna e irónica de Tina Vallès hace que los diecisiete cuentos breves recopilados en este libro sean fogonazos nítidos de la realidad de la vida barcelonesa: el apocalipsis de la falta de
conexión a internet, la espiral fatalista de la espera del metro, el terror de enloquecer con los pájaros, la necesidad de llenar los silencios, el descubrimiento del propio subtexto de Pinter, la maldición por
un polvo perdido o el rubor por excitarse en un sepelio... La autora
mira y registra con la minuciosidad de una antropóloga y la precisión
de una cirujana. Tina Vallès es una de las autoras más interesantes y
rigurosas de la narrativa breve en catalán.
El libro obtuvo el Premio Mercè Rodoreda en el año 2012.
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UN VETERINARIO EN LA NIEVE (EN PREPRACIÓN)
Jorge León Gustá y Jaime Martínez Sallés

Publicació: març 2017

Un veterinario
en la nieve
Jaime Martínez Sallés
y Jorge León Gustà

El libro nos cuenta la vocación y los caminos que han conducido
al veterinario Jaime Martínez a especializarse en perros de nieve,
y también las aventuras y los aprendizajes sobre los animales y sobre el mundo que su vocación le ha aportado.
Una historia de vida llena de emociones, descubrimientos, paisajes
lejanos y amor a los animales.

UN VETERINARI A LA NEU (EN PROCÈS)
Jorge León Gustá i Jaime Martínez Sallés
Traducció de Francesc Massana

Publicación: marzo 2017

Un veterinario
en la nieve
Jaime Martínez Sallés
y Jorge León Gustà

El llibre ens explica la vocació i els camins que han portat el veterinari Jaime Martínez a especialitzar-se en gossos de neu, i també
les aventures i els coneixements dels animals i del món que aquesta
vocació li ha aportat.
Una història de vida plena d’emocions, descobertes, paisatges llunyans i amor als animals.
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SACRILEGIS

Víctor Obiols Bocanegra
Publicació: abril 2017
74 pàgines
978-84-945094-9-0
16 €

El llibre-disc SACRILEGIS s’inscriu en la llarga tradició de poesia cantada en català. Aquesta vegada els ingredients són de bon
auguri. L’artista bifront Víctor Bocanegra (compositor i cantant) i
Víctor Obiols (poeta, responsable de l’antologia de poemes) s’han
aliat al músic Eduard Iniesta, que signa una producció impecable.
Són disset poemes de poetes clàssics catalans, des de Ramon
Llull fins a Lluís Solà, passant per la Reina de Mallorques, Jacint
Verdaguer, B.C. Aribau, Joan Maragall, Josep Carner, Salvador
Espriu, Rosa Leveroni, Josep Sebastià Pons, Josep Palau i Fabre,
Joan Vergés, Clementina Arderiu, Segimon Serrallonga i Joan Vinyoli.
Seguint les pautes estilístiques que el caracteritzen, Víctor Bocanegra empra el llenguatge de la cançó popular contemporània, enllaçant d’alguna manera amb la lírica catalana del segle xx,
amb arranjaments exquisits d’Eduard Iniesta i la col·laboració del
pianista Iannis Obiols.
Godall aposta pel format de llibre-disc. El llibre inclou textos
originals de Lluís Solà, Víctor Obiols, Mingus B. Formentor i Rosa
Porter Moix, que reflexionen sobre l’antiga i noble pràctica de musicar poesia. Cada poema va acompanyat de notes explicatives.
Un autèntic esdeveniment musical i editorial.
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2a TROBADA DE POESIA I TERRISSA
Juny de 2016, a La Galera (Montsià)
Amb els poetes Maria Dolors Coll Magrí, Christelle Enguix,
Rafael Haro, Cèlia Nolla, Susanna Sebastià, Joan Todó.

Fotografies: Roser Arques

Tot això va passar dissabte 11 de juny al pati de l’obrador
de Joan Cortiella, a La Galera (el Montsià). Els nombrosos espectadors asseguts entre cadups i altres peces de
terrissa, al costat del forn centenari o sota una figuera generosa, van gaudir i participar de la conjunció perfecta de
terra, vi i paraula d’aquesta trobada que tot just al seu segon any ja sembla tenir voluntat de continuar i de ser una
cita important al calendari literari de les terres de l’Ebre i
de més enllà o més ençà.
Mentre el mestre terrisser tornejava, pujava i afaiçonava
l’esveltesa dels cànters, els poetes van dir els seus versos
i, amb la participació dels espectadors al micròfon obert,
les veus de Strand, d’Eurípides, Sorescu, Antonina Canyelles, Estellès i Martí i Pol van ressonar barrejades amb les
creacions personals d’alguns dels assistents. I una copa
de Matraketa Tranquil, el vi DO Montsant, fermentat en
gerres de terrissa per conservar millor el gust primigeni
de l’argila de la vinya, va donar pas al moment dels lligams
i les converses.
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Fotografies: Irina Gimeno

RECITAL -CLOENDA DEL CICLE DE POESIAD A L’ATENEU CANDELA (GENER 2016)
El recital va ser una mostra de la poesia editada per
Godall Edicions. Els poetes Maria Dolors Coll Magrí,
Laura López Granell, Mònica Miró Vinaixa i Abraham
Mohino Balet van recitar els poemes propis i dels
poetes absents, acompanyats per la música de Pep
Coca, Leo Tejedor i Sergi Torrejón.

REVETLLA DE VERSOS (ESPAI CONTRABANDOS , MAIG 2016)

Fotografies: Irina Gimeno

Escriure, editar i llegir poesia és avui dia un acte
de rebel·lió cultural i política perquè significa anar
contra la literatura de consum ràpid, la banalitat, la
lletjor i el pensament únic.
Sota aquesta premissa, i amb el propòsit de donar
visibilitat a les editorials aplegades a l’Espai Contrabandos que editem poesia, vam organitzar la revetlla
de versos, oberta, a més, a la participació de tots els
que van voler llegir els seus poemes. Música, vi, menjar i alegria per retre homenatge a la poesia necessària en aquests temps de resistència.
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Amb CADUPS i

Juliol de 2015, al teatre de La Vilella, Barcelona.

TRABUCATS

Godall Edicions uS COnviDa a la preSentaCió
De la COl·leCCió De pOeSia «CaDup» aMb:
Josep Maria Capilla
M. Dolors Coll Magrí
Laura López Granell
Mònica Miró Vinaixa
Meritxell Sales Tomàs
Abraham Mohino Balet
Jaume Conesa llegeix Francesc Garriga
Direcció artística: Susanna Sebastià

Disseny: Qüestions.cat

Dia: 9 de juliol de 2015 · Hora: 20.30 h
Lloc: Teatre La Villella
Passeig de l'Exposició, 95-97
Poble Sec. Barcelona
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L’agost, a les set és fosc. O això assegura la paremio
logia catalana, les dites populars d’abans dels canvis
d’hora. I a Godall, trobant l’agost un mes més adient per
a ballar entre fanalets sota l’envelat d’una plaça de festa
major que per al treball editorial, descansem.
Però abans de marxar, una besada –i una flor. Us deixem amb les imatges del recital de fi de curs que vam
organitzar al teatre La Vilella del Poble-sec de Barcelona. Presentació de Cadup, la nostra col·lecció de poesia, la vetlada va ser amenitzada per totes les autores
i autor que han publicat fins ara i va comptar amb una fi
de festa a càrrec d’Orto, vi de la D.O. Montsant cortesia
del Centre Quim Soler, i la direcció artística de Susanna
Sebastià (La Rabera Eclèctica). L’autoria de les fotografies és de Rafael Valverde, i li ho agraïm: ha sabut captar
amb precisió el feliç ambient d’aquell dia.
I sabent que tota cuca hi viu, entre cadups i trabucats
us desitgem un bon estiu.

Com sempre, sereu convidats a una copa de vi DO Montsant per cortesia del Centre Quim Soler, la literatura i el vi.
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I TROBADA DE POESIA I TERRISSA
Maig de 2015, a La Galera (Montsià)
Set poetes —M. Dolors Coll Magrí, Jaume Conesa, Àngels
Gregori, Rafael Haro, Laura López Granell, Cèlia Nolla i
Joan Todó— i una actriu —Susanna Sebastià, de La Rabera
Eclèctica— van recitar poemes mentre el terrissaire Joan
Cortiella de La Galera (Montsià) feia cadups, la peça que
dóna nom a la nostra col·lecció de poesia.

Fotografies: Roser Arques

«Donar cos a la llengua, rimar el fang, notar que, del cap i dels
dits, surt la vida, la vertadera, la de creació, la de ficció, la que
té a veure amb fingere, que és el verb que servia entre els romans tant per referir-se a l’acció d’afaiçonar, de modelar l’argila, de donar-li forma, com per al·ludir a la creació poètica, a
l’acte i el procés de compondre una obra literària. Tots mirem
de ser demiürgs del que podem, en aquest intent desesperat
d’ordenar el món a partir d’una matèria primigènia caòtica i
dispersa, que hi ha fora i que portem dins.
»En aquesta trobada, la poesia i el fang es van donar un cop
més la mà i, en fer-ho, van perpetuar el misteri de la paraula
i del lloc que ocupa entre els homes, entre la terra, l’aigua,
l’aire i el foc.»
Mònica Miró Vinaixa
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CONVOCATÒRIA DEL I PREMI «EL CATALÀ PEL MÓN»
Setembre de 2012

El Premi literari el «Català pel món» es va crear per donar visibilitat a la tasca del professors de català arreu del món. Per
aixó ofereix un guardó a les millors narracions sobre l’experiència d’ensenyar català a estrangers o a l’estranger. El jurat està
format per persones competents en l’àmbit de la cultura i de l’ensenyament del català.

FESTA DE LLIURAMENT DEL I PREMI «EL CATALÀ PEL
MÓN»
Maig de 2013, a Falset (El Priorat)

L’acte es va fer en el marc de la XVIII Fira del Vi de Falset i amb
la col·laboració del Centre Quim Soler, la literatura i el vi. Es va
celebrar a la Sala de les Bótes de la Cooperativa de Falset-Marçà.
Hi va assistir un nombrós públic que va poder gaudir de la lectura
d’uns fragments dels textos guanyadors, de la presència d’alguns
dels guardonats o dels seus familiars, del vi del Priorat i de la bona
música.

CONVOCATÒRIA DEL II PREMI «EL CATALÀ PEL MÓN»
Setembre de 2014

El Premi literari el «Català pel món» es va crear per donar visibilitat a la tasca del professors de català arreu del món. Per aixó
ofereix un guardó a les millors narracions sobre l’experiència
d’ensenyar català a estrangers o a l’estranger. El jurat està format per persones competents en l’àmbit de la cultura i de l’ensenyament del català.

FESTA DE LLIURAMENT DEL II PREMI «EL CATALÀ PEL
MÓN»
Març de 2015, Godall (El Montsià)

L’acte va tenir lloc en el marc de la XIV Fira de l’oli i de l’espàrrec
de Godall. Es va celebrar a la Sala Polivalent de la Cooperativa
Agrícola de la localitat i va comptar amb la presència dels guanyadors i els seus familiars a més d’una gran assistència de públic. El lliurament va ser presidit per alguns membres del jurat
i per l’alcaldessa de Godall, i amenitzat per un espectacle de la
companyia teatral La Rabera Eclèctica. En acabar, es va obsequiar els assistents a una copa de vi DO Montsant, per cortesia
del centre Quim Soler, la literatura i el vi, d’El Molar (Priorat).
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