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Esperança Castell, poemes que il·luminen la foscor
26/05/2014

La poetessa Esperança Castell ha presentat el seu recull de poemes 'Flames a la fosca', editat per Meteora, al MAC Can
Domènech. Castell confessava la seva necessitat íntima de fer arribar els seus poemes al lector, donant-se per satisfeta si els
lectors es senten tocats i fan seus ni que sigui una desena d’aquestes flames que il·luminen la foscor.
La poetessa i psicoanalista Esperança Castell ha editat el seu segon llibre de poesia,
Flames a la fosca, un recull de 67 poemes, un recull de focs i flames que il·luminen la foscor,
i que com ella mateixa explicava, ha agrupat en vàries parts, encapçalades per les paraules
d’altres poetes com Joan Vinyoli, Carles Riba o Màrius Torres, que donen algunes pistes
sobre les intencions de la poetessa.

Imatges

L’impressor Josep Maria Riera va voler fer costat a Esperança Castell en la presentació del
nou llibre, destacant la capacitat de metàfora i de síntesi de l’autora, a la que va ve definir
com "un poema ella mateixa, tota inquieta i curiosa". Riera creu que "la poesia o és vida o no
és res, i els poetes de veritat no saben mentir, el que transmeten surt de dins i arriba i toca al
lector".
El també poeta Miquel Sánchez va fer un recorregut per les pàgines de Flames a la fosca
per parlar d’algunes de les constants de la poesia de Castell, com podria ser "la sublimació
de mots i conceptes, l’apropament a una quotidianitat sempre en moviment, la presència del
paisatge i un pòsit de poesia romàntica, carregat de maduresa poètica".

Esperança Castell presentada per en Josep
Maria Riera i Miquel Sánchez

La presentació de Flames a la fosca va comptar amb la lectura d’algun dels poemes del llibre
a càrrec de la rapsoda Pilar Chavarrías acompanyada a la guitarra clàssica per Jaume
Linares.
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