
32 diarimés 04/11/2013

SUDOKU

Nivell mitjà

Nivell fàcil

Completeu el taulell, 
dividit en nou quadrats, 
omplint les cel·les 

buides amb un número 
de l’1 al 9, sense repetir 
cap número en una 
mateixa fila ni en una 
mateixa columna, ni 
dins de cada quadrat.

23º

Estat del cel
De matinada hi haurà un aug-
ment de la nuvolositat, núvols 
alts i mitjans que deixarà el cel 
cobert al nord-oest, i entre mig 
i molt ennuvolat arreu.

Vent
Arreu del país bufarà vent de 
component nord i oest entre 
fluix i moderat amb cops forts, 
sobretot de mestral a la vall 
de l’Ebre. A partir de migdia 
bufarà amb cops molts forts a 
la meitat sud del territori.

EL TEMPS  Patrocinat per:

14º
Màxima Mínima

L’ACUDIT  Napi

Esther Valcárcel 

Escriu des que té ús 
de raó, posa sobre 
paper tot allò que 
l’apassiona però 
també les situaci-
ons que considera 
injustes, tota aque-
lla informació que li 
arriba tant del món 
laboral com del soci-
al i ho fa a través de 
poemes. «La ment i 
el cos em demanen 
escriure», reconeix 
Ángel Juárez, un 
poeta que, nascut a 
Granada (1955) i re-
sident a Tarragona, 
és més que conegut 
al territori i presideix la Mare Terra-Fundació 
Mediterrània i la Red Internacional de Escritores 
por la tierra.
Després de publicar Con la Luz, con el aire, con 

los seres (2001), Pellizcos del alma (2009), Remo-
linos de Vida (2010) i Tejiendo Lunas (2012), tots 
ells llibres de poesia, aquest any, Juárez treu a la 
llum, amb Silva Editorial, una nova publicació 
titulada Aromas. En aquesta obra, l’escriptor 
ofereix més de seixanta poemes vitalistes. «És un 
relat de relats vitals que forma part d’una veu co-
herent: la d’un emigrant i immigrant  somiador 
i valent, reivindicador de valors com la justícia 
i l’amistat», explica el poeta, que afegeix que es 
tracta d’una «literatura romàntica del jo, però 
també social del nosaltres i d’aquells».
Pel que fa a les «injustícies», Juárez  assenyala 

que diversos dels poemes que es poden trobar a 
Aromas, tal com ja ha reivindicat en moltes altres 
ocasions, el poeta aprofita per denunciar situaci-
ons actuals que considera «més que incompren-
sibles» i fa una crida a la «reacció». «Centenars de 
nens i nenes moren de gana cada dia i, per exem-
ple, només amb un petit percentatge del que 
s’està gastant en armament, es solucionaria. Tot 
i això, és molt poca la gent que protesta i els po-
lítics no hi fan res, no reaccionen», exemplifica 
Juárez, que, en referència a la classe política, re-
corda que tots «som iguals al néixer i en morir». 
Aromes també dedica poemes a altres situa-

cions d’absoluta actualitat com ara el gran índex 
d’atur. «No es pot admetre que hi hagi milions 

d’aturats i que els 
banquers cada dia 
guanyin més», ma-
nifesta Juárez en 
aquest sentit, que 
també explica que 
altres dels seus es-
crits també reivindi-
quen el dret «a tenir 
un habitatge digne».  
«El que no veu tot 
això és que no té ni 
una pisca d’amor», 
manifesta. 
A banda de de-

nunciar nombroses 
«injustícies», Aro-
mes també ofereix 
nombrosos poemes 
positius, escrits on, a 

través de les seves paraules, l’autor té l’objectiu 
de donar forces. «Són poemes vitalistes», recor-
da Juárez, que assenyala que, a través d’aquests, 
llença un missatge clar: «Tot i l’actual situació, la 
vida encara val molt la pena». De fet, els seus po-
emes han donat esperança a nombroses perso-
nes. «És la satisfacció més gran que un poeta pot 
tenir», manifesta en aquest sentit Juárez, que, su-
bratlla que molts dels poemes d’Aromas «estan 
escrits per aixecar l’ànim i donar energies». «Que  
els lectors em diguin que els hi serveixen d’ajuda 
és la millor lloança que em poden fer», manifesta 
el poeta. 
Tothom que ho desitgi podrà assistir a la pre-

sentació de Aromas, que tindrà lloc  el pròxim 
divendres 15 de novembre, a les set de la tarda, 
al Museu d’Art Modern de Tarragona, ubicat al 
carrer Santa Anna número 8.  L’acte serà presidit 
per l’editor Manuel Rivera i comptarà amb l’as-
sistència de diverses personalitats, com ara els 
regidors de l’Ajuntament de Tarragona, Javier Vi-
llamayor i Begoña Floria; la cap de comunicació 
del Port de Tarragona, Montse Adan, i el també 
poeta, i periodista i treballador del Port de Tar-
ragona, Enrique Villagrassa , entre altres. A ban-
da, l’esdeveniment amb una actuació música al 
càrrec de Rubén Linus i comptarà amb un debat.  
«S’han d’aprofitar els actes d’aquestes caracte-

rístiques per generar debats sobre les situacions 
i problemàtiques d’actualitat», assenyala Juárez, 
que recorda que la seva és una «poesia compro-
mesa amb la societat». 
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El poeta Ángel Juárez ofereix més 
de seixanta escrits on reivindica, 

però també dóna esperança

El poeta Ángel Juárez, amb la seva nova publicació, ‘Aromas’, que 
es presentarà el pròxim 15 de novembre al Museu d’Art Modern. 
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