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Teresa Pascual presenta "València Nord".

Edicions del Buc naix a València
LAURA BORDERA

10/11/2014

El nou projecte Edicions del Buc es presentarà demà al Centre Ca Revolta de
València. Com a carta de presentació, es llançaran nous llibres de poemes de
Begonya Mezquita i Teresa Pascual.

E

dicions del Buc naix com a plataforma de llançament de noves creacions
poètiques, amb la finalitat d'aconseguir una col·lecció de qualitat de poesia

en català. Al llarg del mes d'octubre l'editorial treia el cap a les xarxes
socials i, finalment, la data de l'11 de novembre serà el moment de
mostrar-se en societat, als locals de Ca Revolta. Parlen els ulls de Begonya Mezquita
i València Nord de Teresa Pascual, dues poetesses de trajectòria reconeguda, són
els dos primers llibres publicats pel nou projecte editorial.
Begoña Mezquita (Sagunt, 1968), col·laboradora en les revistes La paraula nostra i
Trapezi, és autora de llibres com El perfecte somriure (1989, I Premi Vila de
Mislata), Signes de terra (1999, finalista del II Premi de Poesia Jaume Bru i Vidal de
Sagunt) i Una illa (2007). El seu últim llibre, Parlen els ulls, preparat per al
llançamet a Edicions del Buc, en paraules de Manel Rodríguez Castelló "suggereix
que el sentit de la mirada, la concentració de la vista en un punt o altre del propi
univers i de la realitat que l'envolta, és el pont que inicia el camí d'allò que es pot
comunicar, el poema".
València Nord és el nou llibre de Teresa Pascual (Grau de Gandia, 1952) autora
reconeguda per llibres com Flexo (premi Senyoriu d'Ausiàs March, 1987), Les
hores (premiat el mateix any amb el premi Vicent Andrés Estellés de poesia dels
Octubre) o El temps en ordre (premi de la Crítica Serra d'Or de poesia 2003), per
no deixar d'esmentar un dels seus poemaris clau, Rebel·lió de la sal (2008), premi
de la crítica catalana i premi de la crítica dels escriptors valencians. Segons Ricard
Garcia, la darrera creació de l'autora és "una obra sense por que, lluny del que
ens és superflu, transita des de l'àmbit de l'estètica al de la filosofia per mostrar-
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nos allò que som".
El 22 de novembre tindrà lloc un altra presentació de l'editorial a l'Octubre Centre
de Cultura Contemporània. I el 12 de desembre a la Biblioteca de Faura. Tots els
actes comptaran amb la presència de les dues autores.
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